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Fritidsnämnden 
 
Datum: 2022-12-16 
Tid: 13:00–16:00 
Plats: Akustiken, Kulturkvarteret 
 
Närvarande ledamöter 
Jonas Håård (S) §§ 137-160 
Alexandra Royal (C) §§ 137-160 
Sebastian Cehlin (M) §§ 137-160 
Hanna Altunkaynak (S) §§ 137-160 
Pär-Åke Sundkvist (S) §§ 137-154 
Ingela Hallblom (S) §§ 137-160 
Per-Ove Karlsson (S) §§ 137-160 
Ulf Wilnerzon (KD) §§ 137-160 
Farima Shabanzadeh (V) §§ 137-160 
Marianne Hamp (M) §§ 137-160 
Lennart Carlsson (M) §§ 137-160 
Christina Bremer (M) §§ 137-160 
Habib Brini (SD) §§ 137-160 
 
Tjänstgörande ersättare 
Osman Ali Isaak (S) ersätter Roland Dahl (S) §§ 137-160 
Kristin Ryhed (L) ersätter Mikael Rundgren (L) §§ 137-160 
 
Närvarande ersättare 
Peter Johansson (C) §§ 137-160 
Torbjörn Olsson (KD) §§ 137-160 
Kåge Svensson (V) §§ 137-160 
Peter Westberg (M) §§ 137-160 
Thomas Andersson (SD) §§ 137-160 
 
Övriga 
Richard Fagerström Verksamhetschef 
Elisabeth Magnusson Verksamhetschef 
Johan Mindelius Ekonom 
Sophie Persson Nämndsekreterare 
Helen Åhlén Planerare 
Thomas Eek Planerare 
Lotten Hansson Fritidskonsulent 
Åsa Wistrand Tf enhetschef  
Maria Cederskär Tf enhetschef 
Tobias Carlsson HR-strateg 
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Martina Johansson Fritidskonsulent 
Karl Jensen Planerare 
 
 
 
Paragraf 137–160 
 
 
Sophie Persson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
 
Jonas Håård (S), ordförande 
 
 
Sebastian Cehlin (M), justerare  
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§ 137 Protokollsjusterare 
Handläggare: Sophie Persson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Sebastian Cehlin (M) utses till justerare med Christina Bremer (M) som 
ersättare. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Sebastian Cehlin (M) utses till justerare med Christina Bremer (M) som 
ersättare. 

§ 138 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Jonas Håård 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns. 

§ 139 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ges möjlighet att anmäla övriga frågor till dagordningen. 

Habib Brini (SD) anmäler en övrig fråga om Småbåtshamnen. 

Kåge Svensson (V) anmäler en övrig fråga om Hästhagens camping. 

§ 140 Information: Ekonomisk månadsuppföljning 
Ärendenummer: Ft 12/2022 
Handläggare: Johan Mindelius 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk månadsuppföljning för december. 

Förbrukningen t.om sista november visar ett utfall på 92%, vilket är detsamma 
som riktvärdet för perioden som också är 92%. Flera oregelbundenheter finns 
inom nämndens ekonomi som bidrar till ett ojämnt resultat över året. Bland 
annat gäller det utbetalningar av nämndens olika bidrag samt större 
underhållskostnader som normalt kommer in under senare del av året. 
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Prognosen har förbättrats på totalen sedan föregående månad och för helåret 
prognosticeras ett överskott om 251 tkr, vilket kan jämföras med prognosen 
föregående månad som var +115 tkr. Mellan verksamheterna har det däremot 
skett vissa ändringar i prognosen. Föreningsenheten prognosticerar ett ökat 
underskott som framförallt beror på verksamhetsbidrag idrott där budgeten 
väntas överskridas med 294 tkr utifrån bidrag som föreningar är berättigade till. 
Det ses även ökade kostnader för driften av anläggningarna generellt, bland 
annat ökade vattenkostnader på vissa fotbollsplaner där det behövs vidare 
undersökning till vad de ökade kostnaderna beror på. 

Åt det mer positiva hållet så förväntas inte elkostnaderna för helåret öka lika 
mycket som tidigare befarat sett till utfallet för november. Det ses viss effekt 
kopplat till energibesparande åtgärder som genomförts under hösten samtidigt 
som november var en relativt varm novembermånad. Inom 
Wadköping/Karlslund väntas även överskottet för helåret bli större i 
jämförelse med föregående månad, bl.a utifrån ökade intäkter i form av 
entréavgifter inom tekniska kvarnen.  

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsuppföljning december, 2022-12-08 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 141 Beslut: Preliminär årsberättelse 2022 
Ärendenummer: Ft 11/2022 
Handläggare: Helen Åhlén, Johan Mindelius 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämndens preliminära årsberättelse med prognos 3 är en samlad 
bedömning av hur nämnden kommer att kunna uppfylla sina åtaganden för att 
bidra till utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål. Bedömningen 
grundar sig på utfallet och arbetet under perioden 1 januari tom sista oktober, 
med en prognos för helåret 2022. Nämndens uppföljning är fokuserad på 
avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillitsstyrning som kommunen 
tillämpar. 

Beslutsunderlag 
Preliminär årsberättelse Fritidsnämnden, 2022-11-30 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 
 
1. Fritidsnämnden fastställer preliminär årsberättelse 2022. 

2. Preliminära årsberättelsen överlämnas till Programnämnd Samhällsbyggnad 
för vidare hantering. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 
 
1. Fritidsnämnden fastställer preliminär årsberättelse 2022. 

2. Preliminära årsberättelsen överlämnas till Programnämnd Samhällsbyggnad 
för vidare hantering. 

§ 142 Beslut: Tillsynsrapport 2022 
Ärendenummer: Ft 6/2022 
Handläggare: Helen Åhlén 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av Fritidsnämnden genomfört 
internkontroll enligt Tillsynsplan 2022. Internkontrollen är nämndens tillsyn av 
förvaltningens kontroll av den vardagliga verksamheten. Valet av 
nämndspecifika granskningsområden har skett utifrån den riskanalys som 
genomfördes våren 2021. 

Med utgångspunkt från genomförd riskanalys valdes följande 
granskningsområden ut till ”Tillsynsplan 2022”: 

1. Systematiskt brandskyddsarbete 
2. Rutin obetalda leverantörsfakturor 
3. Riktlinjer kränkande särbehandling 

Av de tre granskade tillsynsområdena har samtliga områdena uppvisat vissa 
brister. Bristerna är framför allt av mindre karaktär men det finns utrymme för 
förbättringsarbetet.  I bilaga 2 redovisas samlat vilka åtgärder som föreslås 
genomföras samt detaljerat under varje granskningsområde. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan 2022 – Plan för uppföljning av intern kontroll (beslutad av Fn 
2021-12-16) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Tillsynsrapport 2022 – uppföljning av intern kontroll godkänns. 

2. Rapporten skickas vidare till Kommunstyrelsen för kännedom. 
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Beslut 
Fritidsnämnden beslut: 

1. Tillsynsrapport 2022 – uppföljning av intern kontroll godkänns. 

2. Rapporten skickas vidare till Kommunstyrelsen för kännedom. 

§ 143 Beslut: Avtal Örebroandan 
Ärendenummer: Ft 710/2022 
Handläggare: Elisabet Wallin 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningens förslag är att avtalet är ettårigt och ska gälla från 2023-01-01 till 
2023-12-31. 
Då kommunens nämndorganisation kommer att förändras från nyår och det 
blir en ny politisk majoritet får den nya nämnden ta ställning till om 
förvaltningen ska teckna ett längre avtal från år 2024. 

Avtalet innebär att Örebro Läns fotbollsförbund ska arrangera spontanidrott 
på fredagar och lördagar under skolterminerna. Verksamheten ska drivas i 
samverkan med föreningar i minst fyra stadsdelar. Prioriterat är stadsdelarna 
Vivalla, Baronbackarna, Brickebacken och Oxhagen. 

Då finansieringen kommer från både Kulturnämnden och Fritidsnämnden ska 
beslutet fattas av båda nämnderna. 

Beslutsunderlag 
Ansökan Örebroandan, 2022-11-08 
Örebroandans värdegrund 
Förslag till avtal mellan Örebro kommun och Örebro Läns Fotbollsförbund 
gällande Örebroandan 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Fritidsnämnden beslutar att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att 
teckna ett-årigt avtal med Örebro Läns Fotbollsförbund gällande 
Örebroandan. 

2. Fritidsnämnden beviljar Örebroandan fri lokalupplåtelse i de inomhuslokaler 
som går att boka via Interbook Go. 

3. 350 000 kr (av totalkostnaden 700 000 kr) finansieras av Fritidsnämndens 
rambudget för 2023. 

Yrkande 
Habib Brini (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 
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Proposition 
Ordförande Jonas Håård (S) ställer förvaltningens förslag mot Habib Brinis 
(SD) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Fritidsnämnden beslutar att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att 
teckna ett-årigt avtal med Örebro Läns Fotbollsförbund gällande 
Örebroandan. 

2. Fritidsnämnden beviljar Örebroandan fri lokalupplåtelse i de inomhuslokaler 
som går att boka via Interbook Go. 

3. 350 000 kr (av totalkostnaden 700 000 kr) finansieras av Fritidsnämndens 
rambudget för 2023. 

Reservation 
Habib Brini (SD) reserverar sig mot beslutet. 

§ 144 Beslut: Projektbidrag - Örebro SK Handboll herr 
Ärendenummer: Ft 702/2022 
Handläggare: Thomas Eek, Lotten Hansson 

Ärendebeskrivning 
Örebro SK Handboll herr har ansökt om projektbidrag till projektet Handboll 
för hjärta och gemenskap. Det är ett pågående projekt som startade 2015 som 
nu gått in i en ny period som är beräknad att pågå fram till halvårsskiftet 2025. 
Projektet har hittills varit framgångsrikt. I den fortsatta delen av projektet vill 
föreningen fortsätta arbete med veckovis handbollsverksamhet, faddersystem, 
lovaktiviteter och även ha ett samarbete med organisationen We and Sports 
och genomföra utbildningen ”Medspelare” för att lära sig mer om FN:s 
barnkonvention och vilka rättigheter de har. Föreningen har ansökt om 230 tkr 
i stöd till projektet. Utifrån den begränsade budget som Fritidsnämnden har för 
selektiva bidrag föreslår förvaltningen ett avslag på bidragsansökan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om projektbidrag 
Projektbeskrivning 
Budget 
Villkor projektbidrag (Ft 259/2018) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:  

- Fritidsnämnden beslutar att avslå föreningens ansökan i sin helhet utifrån den 
begränsade budget som finns för avsett bidrag. 
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Yrkande 
Sebastian Cehlin (M), Marianne Hamp (M), Lennart Carlsson (M), Christina 
Bremer (M) och Kristin Ryhed (L) yrkar att Fritidsnämnden beviljar 100 tkr i 
bidrag till Örebro SK Handbolls projekt Handboll för hjärta och gemenskap 
samt att medel för detta tas från nämndens planeringsreserv.  

Habib Brini (SD), Jonas Håård (S) och Farima Shabanzadeh (V) yrkar bifall till 
Sebastian Cehlin (M) m.fl yrkande. 

Proposition 
Ordförande Jonas Håård (S) ställer yrkandet från Sebastian Cehlin (M) m.fl 
under proposition och finner att nämnden beslutar enligt detta. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Nämnden beviljar 100 tkr i bidrag till Örebro SK Handbolls projekt Handboll 
för hjärta och gemenskap. Medel tas från nämndens planeringsreserv. 

§ 145 Beslut: Bidrag till större investering 2022 
Ärendenummer: Ft 17/2022 
Handläggare: Thomas Eek, Lotten Hansson 

Ärendebeskrivning 
Bidrag till större investering syftar till att ge föreningar möjlighet att investera i 
anläggningar och därigenom utveckla sin verksamhet. Totalt har sju 
ansökningar inkommit med ett totalt ansökt belopp på 5,5 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om större investering, Örebro Simallians 
Bilaga 
Ansökan om större investering, Örebro Speedwayförening 
Ansökan om större investering, Lillkyrka IF 
Bilaga 
Ansökan om större investering, Segersjö Fältrittklubb 
Bilaga 
Ansökan om större investering, Örebro SK Ungdom 
Bilagor till ansökan 
Ansökan om större investering, Örebro Fältrittklubb 
Bilaga 
Ansökan om större investering, Örebro Motorklubb 
Bilaga 
 
Bilaga 1 – Förslag till fördelning av större investering 2022 
Villkor Bidrag till större investering (Ft 259/2018). 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 
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1. Fritidsnämnden beslutar enligt förslag i bilaga 1. 

2. Medel till bidragen tas ur budget för selektiva bidrag. 

Yrkande 
Jonas Håård (S) yrkar på tillägget att Fritidsnämnden beviljar 100 tkr till 
Örebro Simallians (ÖSA) samt att medel för detta tas från nämndens 
planeringsreserv. 

Habib Brini (SD), Sebastian Cehlin (M), Marianne Hamp (M), Lennart 
Carlsson (M), Christina Bremer (M) och Kristin Ryhed (L) yrkar bifall till Jonas 
Håårds (S) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande Jonas Håård (S) finner att det finns ett förslag till beslut det vill 
säga förvaltningens förslag med tillägget att Fritidsnämnden beviljar 100 tkr till 
Örebro Simallians samt att medel för detta tas från nämndens planeringsreserv. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt detta. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Fritidsnämnden beslutar enligt förslag i bilaga 1. 

2. Medel till bidragen tas ur budget för selektiva bidrag. 

3. Fritidsnämnden beviljar 100 tkr till Örebro Simallians (ÖSA). Medel tas från 
nämndens planeringsreserv. 

§ 146 Beslut: Revidering av Fritidsnämndens riktlinjer och 
regler för bokning av lokal och idrottsanläggning 
Ärendenummer: Ft 698/2022 
Handläggare: Thomas Eek 

Ärendebeskrivning 
2018 antogs nya riktlinjer och regler vid bokningar av lokal och 
idrottsanläggningar. Då nya rutiner har tillkommit gällande hantering av 
skulder till Örebro kommun så behöver ett tillägg göras i riktlinjerna. Tillägget 
gäller att föreningar, studieförbund och idrottsförbund årligen ska inkomma 
med signerat protokoll där namn och personnummer på föreningens 
firmatecknare framgår.   

Beslutsunderlag 
Fritidsnämndens riktlinjer och regler för bokning av lokal och 
idrottsanläggning 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 
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1. Fritidsnämnden beslutar att anta det reviderade dokumentet ”Fritidsnämndens 
riktlinjer och regler för bokning av lokal och idrottsanläggning”. 

2. Fritidsnämnden beslutar att de reviderade riktlinjerna gäller från och med 1 
januari 2023. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Fritidsnämnden beslutar att anta det reviderade dokumentet ”Fritidsnämndens 
riktlinjer och regler för bokning av lokal och idrottsanläggning”. 

2. Fritidsnämnden beslutar att de reviderade riktlinjerna gäller från och med 1 
januari 2023. 

§ 147 Beslut: Bidragsöversyn - Fritidsnämndens 
föreningsbidrag 
Ärendenummer: Ft 139/2020 
Handläggare: Thomas Eek 

Ärendebeskrivning 
Utifrån de åtaganden som nämnden beslutade om i verksamhetsplan 2020 har 
en bidragsöversyn genomförts. En ny bidragsmodell har arbetats fram med 
förslag till bidragsgivning till samtliga föreningskategorier som ligger under 
Fritidsnämndens ansvarsområde. Dessutom är vissa bidrag sökbara för 
samtliga ideella föreningar i Örebro kommun. Det finns även tydligare 
kopplingar mellan bidragsgivningen och styrdokument och program inom 
Örebro kommun. 

Förslaget är att besluta enligt det nya förslaget och att den nya bidragsmodellen 
införs från och med 1 januari 2024. 

Beslutsunderlag 
• Utredningen, Översyn av Kulturnämndens och Fritidsnämndens föreningsbidrag 
• Allmänna villkor - Bidrag till ideella föreningar inom Kultur- och 

Fritidsnämnden 
• Hållbarhetskriterier för Kultur- och Fritidsnämndens bidragsgivning 
• Sammanställning av remissvar 

 
 

• Villkor – Registrering i Örebro kommuns boknings- och bidragssystem 
• Villkor – Verksamhetsbidrag för idrottsföreningar 
• Villkor – Lokal- och anläggningsbidrag för idrottsföreningar 
• Villkor – Elitidrottsbidrag 
• Villkor – Bidrag till parasportverksamhet och dövidrott 
• Villkor – Verksamhetsbidrag för idéburna föreningar 
• Villkor – Lokal- och anläggningsbidrag för idéburna föreningar 
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• Villkor – Mandatbidrag till politiska ungdomsförbund 
• Villkor – Bidrag till aktivitet för barn och ungdomar 
• Villkor – Investeringsbidrag 
• Villkor – Utvecklingsbidrag 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Fritidsnämnden antar det nya bidragsmodellen inklusive allmänna villkor, 
hållbarhetskriterier och samtliga villkorsbilagor. 

2. Den nya bidragsmodellen träder i kraft från och med 1 januari 2024. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Fritidsnämnden antar det nya bidragsmodellen inklusive allmänna villkor, 
hållbarhetskriterier och samtliga villkorsbilagor. 

2. Den nya bidragsmodellen träder i kraft från och med 1 januari 2024. 

§ 148 Beslut: Extra nämndsammanträde 12 januari 2023 
Ärendenummer: Ft 722/2021 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att mandatperioden förlängts till och med 12 januari 2023 
föreslås nämnden ha ett avslutande sammanträde för att lägga eventuella 
anmälda delegationsbeslut till handlingarna. Sammanträdet föreslås äga rum 
den 12 januari. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Nämnden beslutar om ett extra nämndsammanträde den 12 januari 2023.  

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Nämnden beslutar om ett extra nämndsammanträde den 12 januari 2023.  

§ 149 Beslut: Förlängning av attesträtt 2022 
Ärendenummer: Ft 807/2021 
Handläggare: Johan Mindelius 

Ärendebeskrivning 
Nämnden beslutar årligen om attestförteckning för förvaltningens 
fakturaattestanter. Nuvarande beslut om attestförteckning för år 2022 gäller 
t.om 2022-12-31. I och med att Fritidsnämnden upphör vid årsskiftet behöver 
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det tas ett tillfälligt beslut som förlänger förvaltningens attesträtter under 
början av 2023 till dess att den nya Kultur- och fritidsnämnden fattat beslut om 
attestförteckning för år 2023. 

Beslutsunderlag 
Attestförteckning 2022, Ft 807/2021 
Delegationsförteckning 2022, Ft 786/2021 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Attestförteckning 2022 för Fritidsnämndens verksamheter, inklusive 
förändringar som gjorts under året enligt punkt 5.3 i delegationsförteckningen, 
förlängs till den 12 januari 2023. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Attestförteckning 2022 för Fritidsnämndens verksamheter, inklusive 
förändringar som gjorts under året enligt punkt 5.3 i delegationsförteckningen, 
förlängs till den 12 januari 2023. 

§ 150 Beslut: Beslutanderätt av förvaltningsdirektören 1-12 
januari 2023 
Ärendenummer: Ft 786/2021 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Den nya förvaltningsorganisationen som träder i kraft 2023-01-01 innebär i 
vissa delar nya titlar och förändringar i chefsleden. I och med att den nya 
mandatperioden och politiska organisationen börjar gälla först från och med 
2023-01-12 kommer det finnas titlar i nuvarande delegationsordning och 
attestförteckning som formellt sett inte finns kvar från och med 2023-01-01. 
För att säkra upp och minimera risken att det eventuellt skulle behöva fattas ett 
beslut av förvaltningschefen, som efter nyår har titeln förvaltningsdirektör, 
föreslås nämnden besluta att under perioden 1-12 januari 2023 ge 
förvaltningsdirektören beslutanderätt på samtliga punkter i gällande 
delegationsordning för Fritidsnämnden. Detta med undantag av de punkter där 
nämndens ordförande har beslutanderätt. Förvaltningsdirektören får i sin tur 
rätt att överlåta sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen och 
informerar nämnden om vem som har fått den vidaredelegerade 
beslutanderätten. Besluten anmäls till Fritidsnämnden i vanlig ordning. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 
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1. Under perioden 1-12 januari 2023 har förvaltningsdirektören beslutanderätt 
på samtliga punkter i gällande delegationsordning för Fritidsnämnden. Detta 
med undantag av de punkter där nämndens ordförande har beslutanderätt. 

2. Förvaltningsdirektören har rätt att överlåta sin delegerade beslutanderätt till 
annan anställd inom kommunen. Förvaltningsdirektören informerar nämnden 
om vem som har fått den vidaredelegerade beslutanderätten och besluten 
anmäls till Fritidsnämnden i vanlig ordning. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Under perioden 1-12 januari 2023 har förvaltningsdirektören beslutanderätt 
på samtliga punkter i gällande delegationsordning för Fritidsnämnden. Detta 
med undantag av de punkter där nämndens ordförande har beslutanderätt. 

2. Förvaltningsdirektören har rätt att överlåta sin delegerade beslutanderätt till 
annan anställd inom kommunen. Förvaltningsdirektören informerar nämnden 
om vem som har fått den vidaredelegerade beslutanderätten och besluten 
anmäls till Fritidsnämnden i vanlig ordning. 

§ 151 Information: Överlämning av motionsspårens 
belysningsanläggningar till MEX 
Ärendenummer: Ft 770/2022 
Handläggare: Åsa Wistrand 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om Programnämnd samhällsbyggnads beslut i november 
2022 om att flytta över ansvaret och ägandeskapet för 
belysningsanläggningarna vid motionsspåren från Kultur- och 
fritidsförvaltningen till Markenheten. Övertagandet sker 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse till nämnd (Programnämnd samhällsbyggnad), 2022-11-21 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 152 Information: Överlämning av ansvar för 
viltvårdsfrågor till naturvården 
Ärendenummer: Ft 771/2022 
Handläggare: Åsa Wistrand 
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Ärendebeskrivning 
Information om överlämning av ansvar och budget för viltvårdsfrågor till 
naturvården.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 153 Information: SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) 
Ärendenummer: Ft 774/2022 
Handläggare: Tobias Carlsson 

Ärendebeskrivning 
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Genomgång av 
förra årets prioriteringar, åtgärder och effekter. Redovisning av 
förvaltningsresultat, verksamheternas prioriteringar och förvaltningens 
övergripande prioriteringar. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 154 Ordförandens information 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar om aktuella händelser. 

Beslut av fullmäktige om nya ledamöter och ersättare i nämnder, bolag och 
styrelser inför mandatperioden 2023-2026. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 
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- Informationen tas till protokollet. 

§ 155 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Richard Fagerström 

Ärendebeskrivning 
Richard Fagerström informerar om förslag till ny förvaltningsorganisation som 
ska samverkas nästa vecka samt om arbetet utifrån de kommunövergripande 
effektiviseringskraven.  

Anna Nordlund skickar en hälsning och ett stort tack för ett gott samarbete 
under denna mandatperiod. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 156 Verksamhetschefernas information 
Handläggare: Richard Fagerström, Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Information från verksamhetsområdena Wadköping/Karlslund samt Fritid. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 157 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ft 782/2022 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut under perioden 221031-221212 anmäls till nämnden via 
Meetings. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut Fritid 221031-221212 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

§ 158 Redogörelse av delegationsbeslut 
(stickprovsärende) 
Ärendenummer: Ft 701/2022 
Handläggare: Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut Ft 701/2022 - Avtal is-skulptering i 
Wadköping 

Beslutsunderlag 
Avtal is-skulptering i Wadköping, 2022-10-21 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 159 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Ft 783/2022 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Protokoll samverkan 2022-12-05 
Uppföljning av handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll i Örebro 
kommun 
Postlista 221031-221212 
Aktuella skulder Fritidsnämnden 
Stadsdelar i Örebro kommun, Beslut Programnämnd samhällsbyggnad, 2022-
11-17 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 160 Övriga frågor 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Övrig fråga från Habib Brini (SD) angående småbåtshamnen tas upp i nya 
Kultur- och fritidsnämnden 2023. 

Övrig fråga från Kåge Svensson (V) angående Hästhagens camping besvaras av 
ordförande Jonas Håård (S). Föreningen är uppsagd och platsen är i gott skick 
men behöver iordningställas. Jonas är kallad till ett möte nästa vecka för att 
diskutera ärendet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Övrig fråga från Habib Brini (SD) tas upp i nya Kultur- och fritidsnämnden 
2023.  

2. Svar på övrig fråga från Kåge Svensson (V) tas till protokollet. 
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