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Fritidsnämnden 
 
Datum: 2022-02-17 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Jonas Håård (S) §§ 18-32 
Alexandra Royal (C) §§ 18-32 
Sebastian Cehlin (M) §§ 18-32 
Hanna Altunkaynak (S) §§ 18-32 
Roland Dahl (S) §§ 25-32 
Pär-Åke Sundkvist (S) §§ 18-32 
Ingela Hallblom (S) §§ 18-32 
Per-Ove Karlsson (S) §§ 18-32 
Ulf Wilnerzon (KD) §§ 18-32 
Farima Shabanzadeh (V) §§ 18-32 
Marianne Hamp (M) §§ 18-32 
Lennart Carlsson (M) §§ 18-32 
Christina Bremer (M) §§ 18-32 
Habib Brini (SD) §§ 18-32 
 
Tjänstgörande ersättare 
Osman Ali Isaak (S) ersätter Roland Dahl (S) §§ 18-24 
Kristin Ryhed (L) ersätter Mikael Rundgren (L) §§ 18-32 
 
Närvarande ersättare 
Aneta Glusniewska (S) §§ 18-32 
Torbjörn Olsson (KD) §§ 18-32 
Kåge Svensson (V) §§ 18-32 
 
Övriga 
Anna Nordlund Förvaltningschef 
Sophie Persson Nämndsekreterare 
Johan Mindelius Ekonom 
Richard Fagerström Verksamhetschef 
Elisabeth Magnusson Verksamhetschef 
Anders Wickström Planerare 
Karl Jensen Planerare 
Maria Gustafsson Enhetschef 
 
Paragraf 18–32 
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Sophie Persson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Jonas Håård (S), ordförande 
 
 
Habib Brini (SD), justerare  
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§ 18 Protokollsjusterare 
Handläggare: Sophie Persson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Habib Brini (SD) utses till justerare med Kristin Ryhed (L) som ersättare. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Habib Brini (SD) utses till justerare med Kristin Ryhed (L) som ersättare. 

§ 19 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Jonas Håård 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns. 

§ 20 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ges möjlighet att anmäla övriga frågor till dagordningen. 

Lennart Carlsson (M) anmäler en övrig fråga om motionsspår i Blänkaspåret 
kopplat till hästmotionärerna. 

Kristin Ryhed (L) anmäler en övrig fråga om personalen utifrån att vi åter 
öppnar upp verksamheterna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Övriga frågor läggs till dagordningen. 

§ 21 Beslut: Remiss - Strategi för utveckling av Hjälmaren 
som rekreationsområde 
Ärendenummer: Ft 775/2021 
Handläggare: Karl Jensen 
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Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden har tagit emot remissversion av Strategi för utveckling av 
Hjälmaren som rekreationsområde. 

Syftet är att skapa en sammantagen bild av Örebro kommuns ambition för hur 
Hjälmaren kan tillgängliggöras och bli mer attraktivt som rekreationsområde 
för både kommuninvånare och besökare. 

Beslutsunderlag 
Remissversion av Strategi för utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde 
(2021-09-30) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Remissvar på remissversion av Strategi för utveckling av Hjälmaren som 
rekreationsområde antas och överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad 
för vidare hantering. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Remissvar på remissversion av Strategi för utveckling av Hjälmaren som 
rekreationsområde antas och överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad 
för vidare hantering. 

§ 22 Beslut: Revidering av investeringsplan 2023-2026 
Ärendenummer: Ft 658/2021 
Handläggare: Johan Mindelius, Richard Fagerström 

Ärendebeskrivning 
Investeringsplan 2023–2026 fastställdes på Fritidsnämnden 2021-12-16 för 
vidare handläggning till Programnämnd samhällsbyggnad. På grund av ändrade 
förhållanden sedan dess föreslås två investeringsobjekt revideras inför beslut i 
Programnämnd samhällsbyggnad. 

Beslutsunderlag 
Investeringsplan 2023–2026, Fritidsnämnden 2021-12-16 
Programplan med budget 2022. Programnämnd samhällsbyggnad 2021-12-03 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Fritidsnämnden beslutar att revidera investeringsplan 2023–2026 där objekt 
3.1 tas bort, och objekt 3.4 flyttas till plan 2024. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 



ÖREBRO Protokoll  
 

  5 (10) 
 

- Fritidsnämnden beslutar att revidera investeringsplan 2023–2026 där objekt 
3.1 tas bort, och objekt 3.4 flyttas till plan 2024. 

§ 23 Beredning: Hyressänkning ÖSK fotboll 
Ärendenummer: Ft 789/2021 
Handläggare: Richard Fagerström 

Ärendebeskrivning 
Utifrån att ÖSK fotboll AB degraderats från Allsvenskan till Superettan inför 
säsongen 2022 har en förfrågan inkommit gällande hyressänkning. I nuvarande 
avtal framgår att ÖSK har rätt att omförhandla ersättningsnivå om ÖSK 
nedgraderas.  

ÖSK fotboll AB står för 85% av de totala intäkterna på Behrn arena fotboll (se 
bilaga 4). Enligt ÖSK fotboll AB kommer klubben ej att ha betalningsförmåga 
enligt nuvarande nivå om ÖSK fotboll AB förblir ett lag i Superettan över flera 
år. Genom att bevilja en hyressänkning för 2022 ur ett affärsmässigt perspektiv 
förbättras möjligheterna för Fritidsnämnden att säkra en långsiktig intäkt i 
enlighet med nuvarande ekonomisknivå på Behrn arena fotboll. 

Med anledning av ÖSK nedgraderats till Superettan föreslås nämnden att 
besluta en tillfällig hyressänkning för 2022. 

Beslutsunderlag 
- Avtal för ÖSK fotboll AB, nyttjande av Behrn arena (Ft 61/2010) 
- Projektavtal (Ft 27/2020) 
- Skrivelse gällande önskemål om sänkt hyra för året 2022 (Ft 79/2021) 
- Intäktsöversikt för Behrn arena, Arenautveckling Eyrafältet (Ks 1659/2019) 

Förslag till beslut 
Majoritetens förslag till Fritidsnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 24 Beredning: Skötselbidrag för föreningsägda 
anläggningar 
Ärendenummer: Ft 35/2021 
Handläggare: Anders Wickström 

Ärendebeskrivning 
Skötselbidraget syftar till att ge föreningar som äger eller arrenderar sin 
anläggning ekonomiska förutsättningar att sköta ytan oavsett 
ägandeförhållande. Ansökan om skötselbidrag ska vara Kultur- och 
fritidsförvaltningen tillhanda senast den 30 november varje år. För 2022 års 
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verksamhet har totalt 24 föreningar inkommit med ansökningar, 22 föreningar 
föreslås beviljat bidrag. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning skötselbidrag 2022 
Villkor för skötselbidrag (Ft 537/2017) 
Ansökningar Föreningar 
Beräkningsunderlag för anläggningar 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 25 Information: Omorganisation Karlslund 
Handläggare: Elisabeth Magnusson, Maria Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om ny organisation och ansvarsfördelning för 
verksamheten i Karlslund. Ny ansvarsfördelning mellan mark - och 
exploateringsenheten samt naturvården. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 26 Ordförandens information 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar om aktuella händelser. 

Verksamheterna tillbaka till ett normalläge igen utifrån att restriktionerna 
upphört. 

Information om att Fritidsnämnden är inne på sitt sista år med anledning av att 
Fritidsnämnden och Kulturnämnden slås ihop från och med 2023. 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 27 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. 

Förberedelser i förvaltningen inför ny nämndorganisation och 
förvaltningsorganisation.  

Återställning i verksamheterna efter att restriktionerna upphört. 

Ny enhetschef på stöd- och utvecklingsenheten utannonserad.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 28 Verksamhetschefernas information 
Handläggare: Richard Fagerström, Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser.  

Verksamhetschef för Wadköping/Karlslund Elisabeth Magnusson informerar: 
 
- Återgång till normalläge utan restriktioner för den utåtriktade 
verksamhet. Fulltaligt personalmässigt och medarbetarna är på 
plats. Verksamhet och budgetplanering pågår. 
- Inplanerade programpunkter som musik, utställningar, 
sportlovsprogram. Påskmarknad 10/4, Antik- och 
kuriosamarknad 8/5 och firande av Cajsa Wargs födelsedag 20/3. 
- Toaletter i Smedjebackshuset i Wadköping har renoverats och är nu öppnade. 
Enheten har stängningsrutiner och under helgerna används väktare vid 
stängning. En del problem med de offentliga toaletterna förekommer 
periodvis.  
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Verksamhetschef för Fritid Richard Fagerström informerar: 

- Tendens till större efterfrågan på arrangemang. 
- Bra tillströmning på baden när de öppnades upp. Allmänhetens åkning 
uppskattning med stort antal besökare varje dag. 
- Förvaltningen ökar takten på investeringarna i 
motionsspåren. Karlslundsspåret håller tidplan, sanatoriespåret 
har påbörjats och markaspåret påbörjas snart. 
- Förlängda öppettider på allmänhetens bad i Brickebacken. 
- Positiv feedback på konstsnöspåret i Ånnaboda. 
- Information om sportlovsaktiviteter nästa vecka tillsammans med bland 
annat LOV Örebro. 
- Information om konstgräsbyten. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 29 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ft 122/2022 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut under perioden 220112-220209 anmäls till nämnden via 
Meetings. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut perioden 220112-220209 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 30 Redogörelse av delegationsbeslut (stickprovsärende) 
Ärendenummer: Ft 676/2021 
Handläggare: Anders Wickström 
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Ärendebeskrivning 
Redogörelse av delegationsbeslut Ft 676/2021 - Internavtal odlingslott Vivalla 
Lundby. 

Nytt delegationsbeslut: Ft 81/2022 Uppsägning - avtal skötsel 
gemensamhetsytor Täby Motorstadion, Örebro MK. 

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. 

§ 31 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Ft 121/2022 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Postlista 220112-220209 
Protokoll samverkan, 2022-02-07 
Attestlista, 2022-02-16 
Valhandling Kommunfullmäktige, 2022-01-25 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 32 Övriga frågor 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Kristin Ryhed (L) anmälde en övrig fråga om personalen kopplat till att vi nu 
öppnar upp våra verksamheter igen. 
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Frågan besvarades av Richard Fagerström under verksamhetschefernas 
information. 

Lennart Carlsson (M) anmälde en övrig fråga om motionsspår i Blänkaspåret 
kopplat till hästmotionärerna. Frågan besvaras av ordförande Jonas Håård (S): 
Frågan ligger inte hos Fritidsnämnden, dock är platsen avsedd för alla och det 
är de lokala ordningsföreskrifterna som gäller. Förhoppningsvis kan alla samsas 
om spåret och visa varandra hänsyn. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Övriga frågor anses besvarade och tas till protokollet. 
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