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Fritidsnämnden 
 
Datum: 2021-10-14 
Tid: 14:00–15:00 
Plats: Konferensrum vån 5, Idrottshuset 
 
Närvarande ledamöter 
Alexandra Royal (C) §§ 142–156 
Sebastian Cehlin (M) §§ 142–156 
Roland Dahl (S) §§ 146-156 
Pär-Åke Sundkvist (S) §§ 142-152, §§ 154-156 
Ingela Hallblom (S) §§ 142–156 
Per-Ove Karlsson (S) §§ 142–156 
Ulf Wilnerzon (KD) §§ 142–156 
Farima Shabanzadeh (V) §§ 142–156 
Marianne Hamp (M) §§ 142–156 
Christina Bremer (M) §§ 142–156 
Habib Brini (SD) §§ 142–156 
 
Tjänstgörande ersättare 
Osman Ali Isaak (S) ersätter Marie Brorson (S) §§ 142–156 
Aneta Glusniewska (S) ersätter Hanna Altunkaynak (S) §§ 142–156 
Peter Johansson (C) ersätter Roland Dahl (S) §§ 142-145 
Torbjörn Olsson (KD) ersätter Lennart Carlsson (M) §§ 142–156 
Kåge Svensson (V) ersätter Mikael Rundgren (L) §§ 142–156 
 
Övriga 
Anna Nordlund Förvaltningschef 
Sophie Persson Nämndsekreterare 
Cecilia Eriksson Ekonom 
Elisabeth Magnusson Verksamhetschef 
Richard Fagerström Verksamhetschef 
Thomas Eek Planerare 
Elisabet Wallin Ungdomskonsulent 
Karl Jensen Planerare 
Anders Wickström Planerare 
Yvonne Haneskog Planerare 
Andreas Gustafsson Enhetschef 
Helen Åhlén Planerare 
 
 
Paragraf 142–156 
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Sophie Persson, sekreterare 
 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
Alexandra Royal (C), ordförande 
 
 
 
Christina Bremer (M), justerare  
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§ 142 Protokollsjusterare 
Handläggare: Sophie Persson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Christina Bremer (M) utses till justerare med Marianne Hamp (M) som 
ersättare.  

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Christina Bremer (M) utses till justerare med Marianne Hamp (M) som 
ersättare.  

§ 143 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Alexandra Royal 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns. 

§ 144 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Alexandra Royal 

§ 145 Information: Ekonomisk månadsrapport 
Ärendenummer: Ft 12/2021 
Handläggare: Cecilia Eriksson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om ekonomisk månadsrapport för oktober. 

Förbrukningen t.o.m. sista september visar ett utfall på 73 %, vilket är lägre än 
det riktvärde som gäller för perioden om 75 %. Flera oregelbundenheter finns 
inom nämndens ekonomi som bidrar till ett ojämnt resultat över året. Bland 
annat gäller det utbetalningen av nämndens olika bidrag samt större 
underhållskostnader som normalt kommer in under senare del av året. 

De ekonomiska konsekvenserna till följd av lättnader av restriktioner kopplade 
till Coronapandemin medför en osäkerhetsfaktor i nämndens ekonomi. 
Troligtvis kommer det precis som förra året att finnas både kostnadsökningar 
och kostnadsminskningar inom verksamheterna. 
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Den totala budgeten för 2021 har ökat med 168 tkr sedan förra månaden vilket 
beror på tilläggsanslaget för genomgång av brandskydd på Eyrabadet. 

Prognosen för nämndens investeringar visar inte på några ändringar mot den 
prognosen som visades i delår 2. Nämnden förväntas göra ett totalt överskott 
på 8 673 tkr mot budgeten vilket avser de överförda medel för Hundlekplats 
Lundby som är 73 tkr samt Markaspåret 8 600 tkr. Markaspåret beräknar 
endast förbruka 200 tkr av de tillförda medlen vilket beror på att det varit 
förseningar i projektets start. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 146 Beredning: Elitidrottsstöd 2021 – Justerade villkor för 
2021 års ansökan 
Ärendenummer: Ft 30/2021 
Handläggare: Thomas Eek 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämndens stöd till elitidrott syftar till att skapa förutsättningar för en 
mångfald av idrotter inom kommunen att bedriva elitidrottsverksamhet. Under 
coronapandemin har många specialidrottsförbund haft svårt att genomföra 
olika tävlingar, mästerskap eller seriespel. Detta har medfört att flertalet 
föreningar inte har kunnat redovisa resultat som är inom angiven tidsperiod 
enligt villkoren för bidraget. Förvaltningen föreslår att dessa ansökningar bör 
godkännas då det inte funnits möjlighet för föreningarna att delta på tävlingar 
som möjliggjort de resultat som efterfrågas i ansökan. 

Beslutsunderlag 
Villkor elitidrottsstöd, 2021-09-21 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 
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§ 147 Beredning: Förlängning av avtal - Fritidsbanken 
Östernärke 
Ärendenummer: Ft 659/2021 
Handläggare: Elisabet Wallin 

Ärendebeskrivning 
Avtalet mellan Örebro kommun och föreningen Omställning Östernärke för 
drift av Fritidsbanken i Östernärke går ut den 31 december 2021. Intentionen 
för båda parter har varit att hitta lösningar för att Fritidsbanken ska 
implementeras i kommunal drift från den 1 jan 2022. Finansiering finns för år 
2022 via ett överskott från 2019 som idag förvaltas av RF-
SISU. Förhoppningen har varit att finansiering på längre sikt skulle lösa sig 
genom någon/några andra nämnder skulle skjuta till pengar. Nu är vidare 
finansiering ännu oklar och ett beslut måste fattas om Östernärkes Fritidsbanks 
framtid.  

Föreningen är villig att förlänga avtalet med ett år under förutsättning att 
kommunen tar över hyreskontraktet för butiken. Ytterligare ett alternativ är att 
Fritidsnämnden beslutar om att ta över verksamheten trots att finansiering 
inför 2023 är oklar. Ett sista alternativ är att verksamheten läggs ner redan från 
den 1/1 2022 om ingen part kan ta ansvaret. 

Beslutsunderlag 
Ansökan till Fritidsnämnden 2020 
 
Avtal mellan kommunen och föreningen omställning Östernärke hösten 2021 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 148 Ordförandens information 
Handläggare: Alexandra Royal 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar om aktuella händelser. 

Information om inbjudningar till nämnden från jämställdhetsdelegationen, 
kommunala tillgänglighetsrådet samt från samverkansrådet. 

Det kostar ingenting att delta dessa dagar. Nämnden ombeds kontakta 
ordförande om man önskar arvode då en från varje grupp kommer erbjudas 
detta. 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 149 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. 

Information om att Kommunstyrelsen via Programnämnd samhällsbyggnad 
preliminärt kommer tilldela Fritidsnämnden 1 mnkr med anledning av 
ombudgetering. Tilldelade medel kommer prioriteras för underhållsåtgärder vid 
badplatser, fritids- och idrottsanläggningar i syfte att upprätthålla säkerheten 
och användbarheten av anläggningarna. Ordförandebeslut kopplat till detta tas 
nästa vecka. 

Information om coronastöd för anpassning av verksamhet som är den tredje 
och sista delen av det stora stödet på 8 mnkr från Kommunstyrelsen. Beslut 
om fördelning har tagits och ska nu betalas ut. Det kommer gå till anpassning 
och omställning av olika aktiviteter för föreningarnas verksamheter. Totalt 
ansökt belopp är 2,5 mnkr. Drygt 450 tkr är fördelade. 

Information om månadsbrev som kommer ersätta veckobreven där nämnden 
ges en allmän information om vad som är på gång i förvaltningen. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 150 Information: Remiss - Namn på stadsdelar och 
områden i Örebro (Sam 540/2021) 
Ärendenummer: Ft 654/2021 
Handläggare: Karl Jensen 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden har tagit emot remissversion av Namn på stadsdelar och 
områden inom Örebro tätort. Syftet med förslaget är att alla befintliga namn på 
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stadsdelar och områden inom tätorten Örebro ska fastställas genom beslut i 
Programnämnd samhällsbyggnad. 

Fritidsnämnden har inga synpunkter på remissversionen. 

Beslutsunderlag 
Remiss ang namn på stadsdelar och områden i Örebro - Sam 540/2021 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 151 Information: Remiss - förvaltningsplan för vildsvin i 
Örebro län 
Ärendenummer: Ft 670/2021 
Handläggare: Karl Jensen, Anders Wickström 

Ärendebeskrivning 
Nämndens informeras om remiss gällande förvaltningsplan för vildsvin i 
Örebro län där förvaltningen har svarat på delegation. 

Förvaltningen har inga synpunkter på planen och anser att den är heltäckande 
och väl utformad. Vidare bedöms det inte bidra till några konsekvenser då våra 
kommunjägare i stort redan arbetar i enlighet med remissens viljeriktning. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 152 Information: Förändringar kring kommunens sociala 
investeringar 
Handläggare: Yvonne Haneskog 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om de förändringar som gjorts från och med 2020 kring 
kommunens sociala investeringar. Av kommunens riktlinjer för sociala 
investeringar framgår att en social investering utgörs av en riktad satsning till 
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en utvald och avgränsad målgrupp. Satsningen förväntas, i förhållande till 
ordinarie arbetssätt, ge bättre utfall för målgruppen och samtidigt leda till 
minskade samhällsekonomiska kostnader på sikt. 

Tidigare satsningar har finansierats av medel från en social investeringsfond. 
Återföringsmodellen innebar att medel återbetalades när effekter förväntades 
uppstå. Återföringsmodellen togs bort från 2020 och gäller inte satsningar 
beslutade därefter. Från och med 2021 gäller en uppbyggnad av budgetmodell i 
driftsbudget, 3 miljoner kronor är avsatta för 2021. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 153 Verksamhetschefernas information 
Handläggare: Richard Fagerström, Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser. 

Verksamhetschef för Fritid, Richard Fagerström, informerar om planering av 
nyttjandet avseende tilldelade medel från Kommunstyrelsen. Arbete pågår även 
med investeringsplan 2023 samt att hitta nya strukturer utifrån ny bemanning 
på friluftsliv. 

Verksamhetschef för allmänkultur, Elisabeth Magnusson, informerar 
om planering av höstlovsaktiviteter och julmarknader i Wadköping och 
Karlslund. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 154 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ft 686/2021 
Handläggare: Sophie Persson 
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Ärendebeskrivning 
Tagna delegationsbeslut redovisas till Fritidsnämnden via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut perioden 210916–211007 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 155 Redogörelse av delegationsbeslut 
(stickprovsärende) 
Ärendenummer: Ft 632/2021 
Handläggare: Andreas Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse av delegationsbeslut Ft 632/2021 - Avtal - hyra kontor 
Idrottshuset, ÖSK Futsal. 

Ett nytt delegationsbeslut väljs ut från listan och redogörs på kommande 
nämndsammanträde; Avtal Wadköpings vänner (Ft 660/2021) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Nytt delegationsbeslut redogörs på kommande nämndsammanträde. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Nytt delegationsbeslut redogörs på kommande nämndsammanträde. 

§ 156 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Ft 687/2021 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 
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Beslutsunderlag 
Inbjudan till fördjupningsdag 10 nov 2021 från samverkansrådet 
Inbjudan från Tillgänglighetsrådet om funktionshinderpolitik 22 okt 2021 
Inbjudan från jämställdhetsdelegationen 
Protokoll samverkan 211004 
Postlista FN 210915-211007 
Aktuella skulder Fritidsnämnden 211012 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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