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Fritidsnämnden 
 
Datum: 2022-04-21 
Tid: 15:00–17:30 
Plats: Odenskolans aula 
 
Närvarande ledamöter 
Jonas Håård (S) §§ 51–67 
Alexandra Royal (C) §§ 51–67 
Sebastian Cehlin (M) §§ 51–67 
Hanna Altunkaynak (S) §§ 51–67 
Ingela Hallblom (S) §§ 51–67 
Per-Ove Karlsson (S) §§ 51–67 
Ulf Wilnerzon (KD) §§ 51–67 
Farima Shabanzadeh (V) §§ 51–67 
Marianne Hamp (M) §§ 51–67 
Lennart Carlsson (M) §§ 51–67 
Christina Bremer (M) §§ 51–67 
Habib Brini (SD) §§ 51–67 
 
Tjänstgörande ersättare 
Osman Ali Isaak (S) ersätter Roland Dahl (S) §§ 51–67 
Peter Johansson (C) ersätter Pär-Åke Sundkvist (S) §§ 51–67 
Kristin Ryhed (L) ersätter Mikael Rundgren (L) §§ 51–67 
 
Närvarande ersättare 
Torbjörn Olsson (KD) §§ 51–67 
Kåge Svensson (V) §§ 51–67 
Thomas Andersson (SD) §§ 51–67 
 
Övriga 
Anna Nordlund Förvaltningschef 
Sophie Persson Nämndsekreterare 
Johan Mindelius Ekonom 
Richard Fagerström Verksamhetschef 
Elisabeth Magnusson Verksamhetschef 
Ulf Lindin Verksamhetschef 
Elisabet Wallin Ungdomskonsulent 
Thomas Eek Planerare 
Karl Jensen Planerare 
Nadja Ugge Utvecklingsstrateg 
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Paragraf 51–67 
 
 
Sophie Persson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
Jonas Håård (S), ordförande 
 
 
 
 
Sebastian Cehlin (M), justerare  
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§ 51 Protokollsjusterare 
Handläggare: Sophie Persson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Sebastian Cehlin (M) utses till justerare med Kristin Ryhed (L) som ersättare. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Sebastian Cehlin (M) utses till justerare med Kristin Ryhed (L) som ersättare. 

§ 52 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Nytt ärende läggs till dagordningen som punkt 5: Ledamotsinitiativ från 
Sebastian Cehlin (M). 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns med ovan angivna ändringar. 

§ 53 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ges möjlighet att anmäla övriga frågor till dagordningen. 

Christina Bremer (M) anmäler en övrig fråga till dagordningen om 
brukshundsföreningen. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Övrig fråga läggs till dagordningen. 

§ 54 Information: Örebroandan 
Handläggare: Ulf Lindin, Elisabet Wallin 
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Ärendebeskrivning 
Extrainsatt ärende med anledning av händelsen i Sveaparken den 15 april. 
Under kravallerna i samband med demonstrationen syns en person med 
ledartröja från Örebroandan som drivs av ÖLFF (Örebro läns 
fotbollsförbund). Personen har identifierats av ÖLFF och är nu avstängd 
från verksamheten. Örebroandan har sedan en tid tillbaka erhållit bidrag från 
Fritidsnämnden. Med anledning av detta kommer Kulturnämndens och 
Fritidsnämndens presidier ha ett möte med Örebroandan den 29 april för att 
reda ut frågor kring händelsen. En uppföljning sker på nämnden i maj. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 55 Ledamotsinitiativ från Sebastian Cehlin (M) 
Handläggare: Sebastian Cehlin (M) 

Ärendebeskrivning 
Under påskhelgen bevittnade vi något som förhoppningsvis aldrig mer 
kommer att ske i Örebro. Ett upplopp av cirka 200 ungdomar vilka utifrån 
polisens egen utsago hade en motivation och aggressivitet som de inte skådat 
tidigare. Angriparna var ute efter att tillfoga poliserna maximal skada. Det som 
startade upploppen var en laglig och tillståndsgiven demonstration. Den som 
angriper svensk polis angriper det svenska demokratiska samhället och ska 
gripas och straffas.  

En av de som kastade sten mot polisen bar en tröja från Örebroandan med 
texten ledare. Olämpligheten uppmärksammades av Örebromoderaterna i ett 
tidigt skede vilket fångades upp av såväl lokal-radio som lokal-tv samt 
rikstidningar. Detta skapade en hälsosam debatt som troligen missats annars. 
Vi har full förståelse för att det är påfrestande för Örebroandan, och vi vet att 
de gör mycket positivt, samtidigt är individen aktiv i deras verksamhet. En 
verksamhet som bland annat handlar om integration. Vår förhoppning är att 
det inträffade blir en vändpunkt till något positivt för oss alla.     

Det är viktigt att inse att Örebro inte är en isolerad ö och att det finns problem 
med attityder kring vårt rättsväsende och demokratiska begrepp även här. När 
väl den vetskapen är på plats kan vi från kommunens sida välja att följa upp de 
bidrag och utbetalningar som sker så att de leder till ett Örebro som vilar på 
demokratiska värderingar. 

Beslutsunderlag 
Ledamotsinitiativ - Säkerställande av bidrag och ungdomars aktiviteter, 2022-
04-21 

Förslag till beslut 
Sebastian Cehlins (M) förslag till Fritidsnämnden: 
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att samarbetet med Örebroandan pausas. 

att förvaltningen får i uppdrag att säkerställa så att planerade aktiviteter för 
barn och ungdomar kan genomföras utan att oskyldiga drabbas av eventuella 
förändringar. 

att Örebroandans ledning kallas till nämnden för att redogöra för 
missförhållandena. 

att ett nytt beslut kring fortsatt samarbete med Örebroandan ska tas av 
nämnden när organisationen utrett händelsen ordentligt och presenterat en 
åtgärdsplan kring hur man i fortsättningen ska säkerställa att deras ledare delar 
organisationens värdegrund. 

Yrkande 
Farima Shabanzadeh (V) yrkar avslag på Sebastian Cehlins (M) 
ledamotsinitiativ och ber att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Habib Brini (SD) yrkar bifall till Sebastian Cehlins (M) ledamotsinitiativ. 

Ordförande Jonas Håård (S), Per-Ove Karlsson (S) och Kristin Ryhed (L) yrkar 
avslag på Sebastian Cehlins (M) ledamotsinitiativ. 

Proposition 
Ordförande Jonas Håård (S) ställer Sebastian Cehlins (M) förslag mot 
avslagsyrkandena och finner att nämnden beslutar att avslå ledamotsinitativet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ledamotsinitiativ från Sebastian Cehlin (M) avslås. 

Reservation 
Sebastian Cehlin (M), Lennart Carlsson (M), Christina Bremer (M), Marianne 
Hamp (M) och Habib Brini (SD) reserverar sig mot beslutet. 

§ 56 Information: Ekonomisk månadsrapport 
Ärendenummer: Ft 12/2022 
Handläggare: Johan Mindelius 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ges en ekonomisk månadsuppföljning för april månad. 

Förbrukningen t.o.m. sista mars visar ett utfall på 26 %, vilket är något över 
riktvärdet som gäller för perioden om 25 %. För perioden kan nämnas att det 
finns investeringskostnader under posten ”Ofördelat” i tabell ovan som ligger 
med under driftsredovisningen innan fakturorna attesteras. Justerad 
förbrukning bortsett från investeringskostnaderna är 25 %. 

Flera oregelbundenheter finns inom nämndens ekonomi som bidrar till ett 
ojämnt resultat över året. Bland annat gäller det utbetalningar av nämndens 
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olika bidrag samt större underhållskostnader som normalt kommer in under 
senare del av året. Föreningsenheten har för perioden t.ex en låg förbrukning 
som förklaras just av att en låg andel av bidragen är utbetalda sett till periodens 
budget. 

För perioden har det inte gjorts någon prognos för helåret. Prognosarbetet 
kommer att pågå i april och presenteras i maj i samband med delårsrapport 1. 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport Fritidsnämnden april, 2022-04-11 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 57 Redogörelse av delegationsbeslut (stickprovsärende) 
Ärendenummer: Ft 161/2022 
Handläggare: Karl Jensen 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse av delegationsbeslut Ft 161/2022 - Granskning detaljplan för del 
av fast. Olaus Petri 3:7 m.fl. 

Ärende Ft 643/2020 redovisas på nästa nämndsammanträde. 

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. 

§ 58 Beslut: Bidrag RF SISU 
Ärendenummer: Ft 69/2022 
Handläggare: Thomas Eek 
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Ärendebeskrivning 
RF-SISU Örebro län har ansökt om verksamhetsbidrag för 2022 års 
verksamhet. RF-SISU Örebro läns verksamhet 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 RF-SISU Örebro län beviljas ett verksamhetsbidrag på 1 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om verksamhetsbidrag RF-SISU Örebro län 

• Kommunblad 
• Verksamhetsberättelse 2020 
• Verksamhetsinriktning 2020-2021 
• Årsmötesprotokoll 2021 

Överenskommelse Örebro kommun och RF-SISU Örebro län 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja ett verksamhetsbidrag till RF-SISU 
Örebro län med 1 mnkr för 2022 års verksamhet. 

2. Kopplat till verksamhetsbidraget finns en överenskommelse som ska följas 
upp regelbundet under året. 

3. Medel för bidraget tas från budget för aktuellt verksamhetsbidrag. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja ett verksamhetsbidrag till RF-SISU 
Örebro län med 1 mnkr för 2022 års verksamhet. 

2. Kopplat till verksamhetsbidraget finns en överenskommelse som ska följas 
upp regelbundet under året. 

3. Medel för bidraget tas från budget för aktuellt verksamhetsbidrag. 

§ 59 Beslut: Förstärkt bidrag 
Ärendenummer: Ft 24/2022 
Handläggare: Thomas Eek 

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 2022 års verksamhet är det nio föreningar som 
skickat in totalt tio ansökningar. 

Föreningarnas verksamhet skiljer sig åt men ansökningarna om bidrag handlar 
främst om tillgång till en anläggning anpassad för föreningens verksamhet, eller 
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stöd för att föreningen ska kunna fortsätta bedriva sin paraverksamhet. Nio av 
tio ansökningar föreslås att beviljas del av ansökt belopp, till en total summa av 
587 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om förstärkt bidrag, Cykelklubben Armkraft 
Cykelklubben Armkraft, budget 2022 
Ansökan om förstärkt bidrag, Karlslund IF FK 
Karlslund United, budget 2022 
Karlslund United, vision 2022 
Ansökan om förstärkt bidrag, Kartgruppen OL föreningarna i Örebro 
Kartgruppen, kartbidrag fördelning 2022 
Ansökan om förstärkt bidrag, Lillåns Tennisklubb 
Lillåns Tennisklubb, årssammanställning timmar 
Lillåns Tennisklubb, kostnad för städning 
Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro Badmintonklubb 
Örebro badminton, bantider 2021, 2022 
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 2022 
Ansökan om förstärktbidrag, Örebro Slalomförening 
Bilaga 1: Förslag på fördelning av förstärkt bidrag 2022 
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. 

Yrkande 
Jonas Håård (S), Alexandra Royal (C), Hanna Altunkaynak (S), Osman Ali 
Isaak (S), Peter Johansson (C), Ingela Hallblom (S), Per-Ove Karlsson (S) 
och Ulf Wilnerzon (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget 
att Fritidsnämnden beviljar Örebro slalomförening 12 900 kronor för förstärkt 
bidrag 2022 samt att medlen tas från budget för selektiva bidrag. 

Proposition 
Ordförande Jonas Håård (S) ställer tilläggsyrkandet under proposition och 
finner att nämnden beslutar enligt detta. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 
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1. Fritidsnämnden beslutar att fördela de förstärkta bidragen enligt förslaget i 
bilaga 1. 

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

3. Fritidsnämnden beslutar att bevilja Örebro slalomförening 12 900 kronor för 
förstärkt bidrag 2022 och medlen tas från budget för selektiva bidrag. 

§ 60 Beredning: Bidragsöversyn 
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 skicka ut remissen för påsyn till övriga instanser med sista 
svarsdag den 31 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Uppdragsdirektiv, Bidragsöversyn, Kultur och Fritid 
Remissmissiv, Översyn av Kulturnämndens och Fritidsnämndens 
föreningsbidrag 
Sändlista, Översyn av Kulturnämndens och Fritidsnämndens föreningsbidrag 
Utredningen, Översyn av Kulturnämndens och Fritidsnämndens 
föreningsbidrag (2022-03-25) 
Allmänna villkor - Bidrag till ideella föreningar inom Kultur- och 
Fritidsnämnden 
Hållbarhetskriterier för Kultur- och Fritidsnämndens bidragsgivning 
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 
Villkor – Bidrag till aktivitet för barn och ungdomar 
Villkor – Mandatbidrag till politiska ungdomsförbund 
Villkor – Investeringsbidrag 
Villkor – Utvecklingsbidrag 

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

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 61 Beredning: Fördelning av planeringsreserv 2022 
Ärendenummer: Ft 177/2022 
Handläggare: Richard Fagerström 

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. 

§ 62 Ordförandens information 
Handläggare: Jonas Håård 

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. 



ÖREBRO Protokoll  
 

  11 (12) 
 

§ 63 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. 

Nyhet kring de delmosmedel som tidigare dragits in. 8,9 mnkr kommer gå till 
kommunen för att bland annat finansiera lovverksamheter. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 64 Verksamhetschefernas information 
Handläggare: Richard Fagerström, Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Ärendet utgår. 

§ 65 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ft 232/2022 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut under perioden 220309-220413 anmäls till nämnden via 
Meetings. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut Fritid 220309-220413 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

§ 66 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Ft 233/2022 
Handläggare: Sophie Persson 



ÖREBRO Protokoll  
 

  12 (12) 
 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Postlista Fn 220310-220413 
Protokoll samverkan 220404 
Valhandling KF mars 2022 
Attestlista 220419 
Uppföljning av Örebro kommuns arbete inom jämställdhet 
Inbjudan MR-dagarna 2022 
Utbildning i informationssäkerhet 
Programnämnd samhällsbyggnad årsberättelse 2021 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 67 Övriga frågor 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Övrig fråga från Christina Bremer (M) om brukshundsföreningen besvaras av 
verksamhetschef Richard Fagerström. 

Mark och exploateringsenheten (mex) är motpart i ärendet och kan därmed 
inte besvaras av Fritidsnämnden. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Svar på övrig fråga tas till protokollet. 
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