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§ 54 Protokollsjusterare
Handläggare: Sophie Persson
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Farima Shabanzadeh (V) utses till justerare med Kristin Ryhed (L) som
ersättare.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Farima Shabanzadeh (V) utses till justerare med Kristin Ryhed (L) som
ersättare.

§ 55 Godkännande av dagordning
Handläggare: Marie Brorson
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Dagordningen godkänns.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Dagordningen godkänns.

§ 56 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Kåge Svensson (V) anmäler en övrig fråga till dagordningen gällande
ballonghallen i Vivalla.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Övrig fråga från Kåge Svensson (V) läggs till dagordningen.

§ 57 Information: Ekonomisk månadsuppföljning
Ärendenummer: Ft 12/2021
Handläggare: Jenny Nielsen, Tina Ekblom
Ärendebeskrivning

Nämnden informeras om ekonomisk månadsuppföljning för april.
Förbrukningen t.o.m. sista mars visar ett utfall på 23 %, vilket är under det
riktvärde som gäller för perioden om 25 %. Flera oregelbundenheter finns
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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 Coronapandemin och de
medföljande restriktionerna är en osäkerhetsfaktor i nämndens ekonomi. Bland
annat håller Örebrobaden sin verksamhet riktat mot allmänheten stängd, vilket
påverkar nämndens intäkter. Därmed uppskattas prognosen till ett underskott
på 4 000 tkr.
Hur coronapandemin påverkar nämndens ekonomi i sin helhet kommer
analyseras mer djupgående delår 1-prognosen som påbörjas om ett par veckor.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 58 Beslut: Remiss Strategi för brottsförebyggande arbete
Ärendenummer: Ft 121/2021
Handläggare: Karl Jensen, Ulf Lindin
Ärendebeskrivning

Fritidsnämnden har tagit emot remissversion av Brottsförebyggande och
trygghetsskapande strategi för Örebro Kommun.
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete, KSUS, har givit
säkerhetschefen i uppdrag att ta fram en strategi för det brottsförebyggande
arbetet i Örebro kommun. Mot denna bakgrund har säkerhetsavdelningen i
Örebro kommun genom ansvarig strategisk brottsförebyggande samordnare
sammanställt ett förslag till strategi.
Strategin ämnar påvisa riktning för det brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande arbetet i kommunen 2021 - 2026. Strategin ämnar inte
påvisa hur specifika åtgärder eller insatser ska göras, utan fokuserar på riktning
och samlar mycket av det arbete som redan görs, och påvisar vad som behöver
kompletteras och utvecklas. Strategin ska antas under våren 2021 av KSUS.
Fritidsnämndens svar/synpunkter/kommentarer sammanfattningsvis


Fritidsnämnden betonar de viktiga skydds- och friskfaktorer som
nämnden bidrar med till det brottsförebyggande arbetet genom
nämndens verksamheter.
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Fritidsnämnden understryker betydelsen av god samverkan med det
civilsamhället samt deras viktiga roll i det brottsförebyggande arbetet.



Fritidsnämnden bedömer att strategin har ett adekvat innehåll och bra
strategiska inriktningar.

Beslutsunderlag

Remissversion av Brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för
Örebro Kommun, 2021-02-04
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Remissvar på Remissversion av Brottsförebyggande och trygghetsskapande
strategi för Örebro Kommun överlämnas till representant Christina
Lundin/Säkerhetsavdelningen för vidare hantering.
Yrkande

Sebastian Cehlin (M), Marianne Hamp (M), Lennart Carlsson (M) och
Christina Bremer (M) yrkar att strategidokumentet återremitteras till
förvaltningen för ombearbetning där alla problemen först och främst
synliggörs och kvantifieras för att sedan efter inspel från politiken skissa på ett
tydligt och kortfattat strategidokument.
Kristin Ryhed (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:
- Att strategin blir mer tydlig gällande landsort kontra innerstad så att det inte
blir en produkt för Örebros innerstad. Det är viktigt att medborgarna även på
landsbygd kan få ta del av diverse trygghetsskapande åtgärder. Landsbygden är
även en plats där brottsaktiva söker sig till för att kunna ”arbeta” mer ostört.
- Att man byter ut ordet ”kapabel” väktare. Vi i Liberalerna anser att är man
utbildad väktare så är man kapabel.
- Att man när man vänder sig till Polisens kamerabevakning också tittar på
delade bildströmmar som kommer att komma starkt inom en snar framtid så
man hjälps åt vid eventuella framtida kameraetableringar."- Att när man sätter
tron till väktare och ordningsvakter att man använder rätt benämning av dessa
då det skiljer väldigt mycket på befogenheter, samt att man även tittar på det
ledamotsinitiativ som skrevs av Liberalerna gällande utökande områden för
dessa ordningsvakter."
Habib Brini (SD) yrkar bifall till Sebastian Cehlins (M) m.fl yrkande om
återremiss.
Proposition

Ordförande Marie Brorson (S) finner först att det finns två förslag till beslut,
det vill säga yrkandet från Sebastian Cehlin (M), Marianne Hamp (M), Lennart
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Carlsson (M) och Christina Bremer (M) om återremiss samt att ärendet avgörs
idag. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar
att ärendet avgörs idag.
Därefter ställer ordföranden tilläggsyrkandet från Kristin Ryhed (L) under
proposition och finner att nämnden beslutar att avslå denna.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Remissvar på Remissversion av Brottsförebyggande och trygghetsskapande
strategi för Örebro Kommun överlämnas till representant Christina
Lundin/Säkerhetsavdelningen för vidare hantering.
Reservation

Sebastian Cehlin (M), Marianne Hamp (M), Lennart Carlsson (M), Christina
Bremer (M) och Habib Brini (SD) reserverar sig mot beslutet.
Kristin Ryhed (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
tilläggsyrkande.

§ 59 Beslut: Förstärkt bidrag
Ärendenummer: Ft 32/2021
Handläggare: Lotten Hansson
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. För 2021 års verksamhet är det åtta föreningar som
skickat in totalt nio ansökningar.
Föreningarnas verksamhet skiljer sig åt men ansökningarna om bidrag handlar
främst om tillgång till en anläggning anpassad för föreningens verksamhet eller
stöd för att föreningen ska kunna fortsätta bedriva sin paraverksamhet. Alla nio
ansökningarna föreslås att beviljas del av ansökt belopp.
Beslutsunderlag

Ansökan om förstärkt bidrag, Cykelklubben Armkraft
Cykelklubben Armkraft, budget
Ansökan om förstärkt bidrag, Karlslund IF FK
 Karlslund United, budget
 Karlslund United, planering av verksamhet
Ansökan om förstärkt bidrag, Kartgruppen OL föreningarna i Örebro
 Kartgruppen, budget 2021
Ansökan om förstärkt bidrag, Lillåns Tennisklubb
 Lillåns Tennisklubb, hallbokningar, statistik
Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro Badmintonklubb
 Örebro badminton, bantider 2020, 2021
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Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro Fältrittklubb
Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro Simallians – arrangemang
Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro Simallians – paraverksamhet
Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro Tennisklubb
 Örebro Tennisklubb, lokalkostnad, bantimmar 2021
Bilaga 1: Förslag på fördelning av förstärkt bidrag 2021
Villkor förstärkt bidrag (Ft 259/2018)
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Fritidsnämnden beslutar att fördela de förstärkta bidragen enligt förslaget i
bilaga 1.
2. Medel till bidragen tas ur budget för selektiva bidrag.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att fördela de förstärkta bidragen enligt förslaget i
bilaga 1.
2. Medel till bidragen tas ur budget för selektiva bidrag.

§ 60 Beslut: Tillfälligt pausa större investering och
projektbidrag
Ärendenummer: Ft 120/2021
Handläggare: Lotten Hansson
Ärendebeskrivning

Den totala budgeten för selektiva bidrag har de senaste åren minskat. Inför
2021 finns 500 tkr att fördela för selektiva bidrag. Detta betyder att hela
budgeten föreslås att beviljas för den delen av selektiva bidrag som är förstärkt
bidrag. Utifrån budget föreslår därför förvaltningen att bidragen för större
investering och projektbidrag ska tillfälligt pausas under 2021.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Fritidsnämnden beslutar att tillfälligt pausa större investering och
projektbidrag under 2021.
1. Större investering
2. Projektbidrag.
Nämndens behandling

Nämnden delar upp beslutet i två separata beslutssatser:
1. Fritidsnämnden beslutar att tillfälligt pausa större investering under 2021.
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2. Fritidsnämnden beslutar att tillfälligt pausa projektbidrag under 2021.
Yrkande

Sebastian Cehlin (M), Marianne Hamp (M), Lennart Carlsson (M), Christina
Bremer (M) och Kristin Ryhed (L) yrkar avslag till beslutssats 2 om att tillfälligt
pausa projektbidrag under 2021.
Farima Shabanzadeh (V) yrkar bifall till avslagsyrkandet från Sebastian Cehlin
(M) m.fl.
Proposition

Ordförande Marie Brorson (S) ställer först beslutssats 1 under proposition och
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden beslutssats 2 under proposition och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
1. Fritidsnämnden beslutar att tillfälligt pausa större investering under 2021.
2. Fritidsnämnden beslutar att tillfälligt pausa projektbidrag under 2021.
Reservation

Sebastian Cehlin (M), Marianne Hamp (M), Lennart Carlsson (M), Christina
Bremer (M), Kristin Ryhed (L) och Farima Shabanzadeh (V) reserverar sig mot
beslutet.

§ 61 Beredning: Ansökan ekonomiskt stöd Örebro
slalomförening
Ärendenummer: Ft 171/2021
Handläggare: Lotten Hansson
Ärendebeskrivning

Örebro Slalomförening har i många år bedrivit sin träningsverksamhet i
Storstenshöjden. Inför säsongen 2020/2021 beslutade Branäsgruppen att inte
bedriva någon verksamhet i Storstenshöjden längre. För Örebro
Slalomförening betyder detta att föreningen inte har någon alpin anläggning
anpassad för föreningens verksamhet inom Örebro kommun. Föreningen har
därför tecknat ett avtal med Arboga Alpina för att genomföra sina träningar
där istället. Detta är förenat med en kostnad om 100 tkr för föreningen. En
kostnad som är för stor för föreningen att bära och därför söker de nu bidrag
från Fritidsnämnden på samma summa, 100 tkr.
Utifrån likabehandlingsprincipen så föreslår förvaltningen att Örebro
Slalomförenings ansökan bör likställas med de föreningar som söker
anläggningsstöd genom förstärkt bidrag. Föreningen föreslås beviljas 18% av
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kostnaderna för barn- och ungdomsverksamheten, vilket skulle innebära 18 tkr
i bidrag.
Beslutsunderlag

Bidragsansökan från Örebro Slalomförening, 2021-03-08
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 62 Beredning: Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 –
RF-SISU
Ärendenummer: Ft 91/2021
Handläggare: Thomas Eek
Ärendebeskrivning

RF-SISU Örebro län har ansökt om verksamhetsbidrag för 2021 års
verksamhet. Verksamheten består av att stötta idrottslivet med främst
utbildning men även övrigt stöd som föreningarna efterfrågar. Dessutom har
organisationen ett uppdrag att arbeta med folkhälsa vilket sker i samverkan
med Region Örebro län och Örebro kommun. Förvaltningen föreslår att RFSISU Örebro län beviljas ett verksamhetsbidrag på 1 mnkr.
Beslutsunderlag

- Ansökan om verksamhetsbidrag RF-SISU Örebro län (2020-12-08)
- Överenskommelse Örebro kommun och RF-SISU Örebro län
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 63 Beredning: Fördelning av planeringsreserv
Ärendenummer: Ft 188/2021
Handläggare: Richard Fagerström, Elisabeth Magnusson
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Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2018 att avsätta fem miljoner kronor i reserverat
utrymme för framtida driftskostnader för ett nytt bad. Fram till dess att det nya
badet tas i bruk får 3 mnkr av dessa medel nyttjas som engångsmedel av
Fritidsnämnden för att stärka fritidsmöjligheterna i Örebro kommun. Efter
diskussioner i Fritids ledningsgrupp har förslag på tillfälliga satsningar tagits
fram på del av beloppet.
Beslutsunderlag

Ks 1347/2017 Utredning av baden i Örebro
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 64 Beredning: Ansökan från Örebro volley om extra stöd
pga pandemin
Ärendenummer: Ft 82/2021
Handläggare: Lotten Hansson
Ärendebeskrivning

Örebro Volley har drabbats hårt av coronapandemin med minskade intäkter i
samband med slutspel och även på grund av att föreningens stora nationella
ungdomsturnering Mikasa Challenge inte kunnat genomföras under 2020 och
2021. Föreningen har vidtagit en rad åtgärder, men befinner sig trots detta i en
svår ekonomisk situation där de nu riskerar att föreningen går i konkurs. På
grund att detta har Örebro Volley skrivit till Fritidsnämnden och ansöker om
ekonomiskt stöd om 440 tkr. Fritidsnämnden har inga medel avsatta till
föreningar som på grund av coronapandemin ansöker om ekonomiskt stöd.
Förvaltningens förslag att ansökan avslås i sin helhet.
Beslutsunderlag

Ansökan från Örebro Volley om extra stöd (210119)
Kompletterande beskrivning av ansökan
Handlingar från senaste årsmötet
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
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Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 65 Beredning: Hundbadplats vid Ånnabodasjön
Ärendenummer: Ft 219/2021
Handläggare: Åsa Wistrand
Ärendebeskrivning

Majoriteten i Fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheterna till att inrätta hundbadplatser i Örebro kommun eftersom
hundar inte får vistas på Örebro kommuns friluftsbad enligt de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna.
Förvaltningens förslag till lämplig plats för ett hundbad är i Ånnaboda vid det
”gamla kollobadet” lite söder om friluftsbadet Södra Ånnabosjön.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Ärendet är berett.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Ärendet är berett.

§ 66 Information: Mötesplats väst
Handläggare: Johan Cedermark
Ärendebeskrivning

Information från Johan Cedermark, projektledare för Vivalla Trainstation och
mötesplats väst.
Trainstation är ett koncept med fysiska platser för digitalt skapande. Syftet med
projektet är att ge alla människor, oavsett grundförutsättningar, en chans att
utvecklas på den digitala arenan.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 67 Ordförandens information
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om aktuella händelser.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 68 Förvaltningschefens information
Handläggare: Anna Nordlund
Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser.
Arbete inom förvaltningen pågår kring stöd från Kommunstyrelsen till
föreningar med anledning av coronapandemin. Stödet är uppdelar i tre
delar; elit, bredd och uppdragsverksamhet.
Arbetet fortgår med kommunens kraftsamling kopplat till
hemesteruppdraget. Kommundirektören har uppdraget att besluta hur hur
pengarna ska fördelas. Örebrokompaniet kommer ansvara för att
marknadsföra projektet.
I övrigt fortsätter anpassningarna i verksamheten utifrån nuvarande situation
med coronapandemin.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 69 Verksamhetschefernas information
Handläggare: Richard Fagerström, Elisabeth Magnusson
Ärendebeskrivning

Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser.
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Verksamhetschef för Fritid, Richard Fagerström, informerar om regeringens
stödpaket för hyresrabatter. I ordinarie verksamhet pågår budgetarbetet och att
följa upp uppdragen i verksamhetsplanen. Vi är också delaktiga som en part
i arenautredningen. Diskussion förs kring ny lokalisering av ett gym i Behrn
Arena vinter.
Uppdaterad information kring Hästhagens offentliga toaletter: Diskussion har
förts med KFUM Örebro som har ansvaret för underhåll av
toaletterna. Förslag är att förlänga perioden för underhållet av toaletterna
samt att öka frekvensen. Förslag även om att ha en städlista på plats.
Verksamhetschef för Allmänkultur, Elisabeth Magnusson, informerar om
pågående arbete med delår 1 och budget. Planering pågår inför sommaren och
hemesteruppdraget samt att man ser över om de statliga lokalhyresstödet
eventuellt är möjligt att söka. Fortsatt fint flöde med besökare både i
Wadköping och i Karlslund. Besöksantalet i Wadköping januari – mars 2021
har ökat till 72.646 besökare jämfört med 45.984 förra året. Nästan 27 000 fler
besökare under samma period förra året. Utställning i ett av
utställningsrummen i Wadköping har ställts in men man har istället flyttat ut
dessa inplanerade utställningar i skyltfönster och i de kuber som finns i
området.
Ny butik i Wadköping som heter "Klinta" och som bl.a. säljer ljus som
är veganska och tillverkade av naturliga produkter. Butiken har flyttat in där
"Lilla Butiken" tidigare fanns.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 70 Ledamotsinitiativ från SD om att införa digitala
tipspromenader
Ärendenummer: Ft 192/2021
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning

Habib Brini (SD) har inkommit med ett skriftligt ledamotsinitiativ till
Fritidsnämnden om att införa digitala tipspromenader i Örebro kommun.
Förslaget innebär att nämnden ska starta upp minst en sträcka med digital
tipspromenad via det färdiga systemet från X-rundan, eller via annan lämplig
lösning i liknande tappning.
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Frågan diskuterades på ordförandeberedningen 25 mars. Förslaget ses som
positivt men bedömningen är att det inte är en kommunal angelägenhet i första
hand, utan snarare en aktivitet som föreningarna i kommunen skulle kunna
tillhandahålla. Det saknas i dagsläget även förutsättningar och medel som kan
täcka en sådan kostnad.
Fritidsnämnden erbjuder redan idag aktiviteter som liknad X-rundan. I
Wadköping finns en guide-app där man kan lyssna på berättelser om
människor som bott i husen och höra mer om Wadköpings historia. Det finns
också en guide för barn samt några olika quiz att svara på. I Sommarro
(Adolfsberg) erbjuder kommunen även guidning i mobiltelefonen där man kan
lära sig mer om Bröllopsstigens historia och natur.
Beslutsunderlag

Skriftligt ledamotsinitativ, 2021-03-17
Förslag till beslut

- Yrkandet avslås.
Yrkande

Habib Brini (SD) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.
Proposition

Ordförande Marie Brorson (S) ställer bifallsyrkandet under proposition och
finner att nämnden beslutar att avslå denna.
Beslut

- Ledamotsinitiativet från Habib Brini (SD) avslås.
Reservation

Habib Bribi (SD) reserverar sig mot beslutet.

§ 71 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Ft 221/2021
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Tagna delegationsbeslut under perioden 210310-210407 informeras till
nämnden via Meetings.
Beslutsunderlag

Tagna delegationsbeslut under perioden 210310–210407
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 72 Redogörelse av delegationsbeslut (stickprovsärende)
Ärendenummer: Ft 168/2021
Handläggare: Richard Fagerström
Ärendebeskrivning

Redogörelse av delegationsbeslut Ft 168/2021, Avtal Vivalla IP.
Ett nytt delegationsbeslut väljs ut från listan och redogörs på kommande
nämndsammanträde.
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Ett nytt delegationsbeslut redogörs på kommande nämndsammanträde.
Beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
1. Informationen tas till protokollet.
2. Ett nytt delegationsbeslut redogörs på kommande nämndsammanträde.

§ 73 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Ft 222/2021
Handläggare: Sophie Persson
Ärendebeskrivning

Fritidsnämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings.
Beslutsunderlag

Attestlista t o m förfallodag 210409
Protokoll samverkan 210406, bilaga 1-5
Postlista FN 210310-210407
Årshjul 2021 Fritidsnämnden
Inbjudan hållbarhetsmål 1 21 april 2021
Öppet brev från riksidrottsförbundet
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
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Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen läggs till handlingarna.

§ 74 Övrig fråga från Kåge Svensson (V) om ballonghallen
Handläggare: Kåge Svensson (V)
Ärendebeskrivning

Kåge Svensson (V) anmälde in en övrig fråga i början av sammanträdet
angående ballonghallen i Vivalla. Frågan gäller om hallen ska rivas eller stå kvar
och hur planeringen i övrigt ser ut framåt.
Richard Fagerström besvarar frågan:
Ballonghallen är inte permanentad utan har ett tillfälligt bygglov till 2024. På
grund av för hög takhöjd kan det inte stå kvar. Hur diskussionen i övrigt ser ut
framåt är oklart.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 75 Svar på övrig fråga från Kristin Ryhed (L) om visuella
larm på våra idrottshallar
Handläggare: Richard Fagerström
Ärendebeskrivning

Kristin Ryhed (L) anmälde vid förra nämndsammanträdet en övrig fråga
angående tillgängligheten på idrottshallarna och hur många av våra idrottshallar
som har visuellt larm när det behöver utrymmas.
Frågan besvaras av verksamhetschef Richard Fagerström och en
sammanställning informeras via Meetings.
Beslutsunderlag

Sammanställning av visuella larm på idrottslokaler där Fritidsnämnden är
hyresgäst, 2021-04-12
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Fritidsnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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Yrkande

Ärende 5
Ärendenummer: Ft 121/2021
”Brottsförebyggande och trygghetsskapande
strategi för Örebro Kommun”

Fritidsnämnden
Örebro kommun
15 april 2021

Örebro behöver ett gediget brottsförebyggande arbete
I delar av kommunen är det stora problem med utanförskap, öppen narkotikahandel, kriminalitet
och våldsbrott. Detta har tyvärr blivit en verklighet som alltför länge negligerats. Tillsammans med
andra myndigheter måste kommunen snarast strukturerat och med kraft tydligt bekämpa
utvecklingen.
Örebromoderaterna anser att ytterligare ett otydligt strategidokument utan tydlig sakägare, beslut,
måltal, delmål och efterföljande handlingsplan bara kommer att förlänga och fördjupa den inslagna
vägen. Remissen som presenteras uppfyller inte Moderaternas krav på kvalitet för en
brottsförebyggande strategi.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna att nämnden svarar
att

strategidokumentet återremitteras till förvaltningen för ombearbetning där alla
problemen först och främst synliggörs och kvantifieras för att sedan efter inspel från
politiken skissa på ett tydligt och kortfattat strategidokument.

Om nämnden beslutar annat gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag.

För Moderaterna grupp i Fritidsnämnden
Sebastian Cehlin (M)

Tilläggsyrkande
Ärendenummer Ft 121/2021

Fritidsnämnden 210415

Ärende: 5

Örebro Kommun

”Svar på remiss från kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande
arbete om brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi för Örebro
kommun.”
När en del av medborgarna i Örebro kommun känner sig mer och mer
otrygga för varje dag som går så är det av största vikt att ta fram den i
skrivelsen omnämnda handlingsplanen/strategi och se till att den kan
användas i hela Örebro Kommun och inte i bara staden.
Liberalerna kommer att yrka bifall till strategin med dessa
tilläggsyrkanden:
Att strategin blir mer tydlig gällande landsort kontra innerstad så att det
inte blir en produkt för Örebros innerstad. Det är viktigt att medborgarna
även på landsbygd kan få ta del av diverse trygghetsskapande åtgärder.
Landsbygden är även en plats där brottsaktiva söker sig till för att kunna
”arbeta” mer ostört.
Att man byter ut ordet ”kapabel” väktare. Vi i Liberalerna anser att är man
utbildad väktare så är man kapabel.
Att man när man vänder sig till Polisens kamerabevakning också tittar på
delade bildströmmar som kommer att komma starkt inom en snar framtid
så man hjälps åt vid eventuella framtida kameraetableringar.
Att när man sätter tron till väktare och ordningsvakter att man använder
rätt benämning av dessa då det skiljer väldigt mycket på befogenheter,
samt att man även tittar på det ledamotsinitiativ som skrevs av

Liberalerna gällande utökande områden för dessa ordningsvakter.
Om dessa ovanstående yrkanden faller, gäller detta yrkande som en
reservation.
För Liberalerna i Fritidsnämnden

Mikael Rundgren

Kristin Ryhed

