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Fritidsnämnden 
 
Datum: 2021-02-18 
Tid: 14:00–16:15 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Marie Brorson (S) §§ 20-34 
Alexandra Royal (C) §§ 20-34 
Sebastian Cehlin (M) §§ 23-34 
Hanna Altunkaynak (S) §§ 20-34 
Roland Dahl (S) §§ 20-34 
Pär-Åke Sundkvist (S) §§ 20-34 
Ingela Hallblom (S) §§ 20-34 
Catrin Strömvall (S) §§ 20-34 
Ulf Wilnerzon (KD) §§ 20-34 
Marianne Hamp (M) §§ 20-34 
Lennart Carlsson (M) §§ 24-34 
Christina Bremer (M) §§ 20-34 
Mikael Rundgren (L) §§ 20-34 
Habib Brini (SD) §§ 24-34 
 
Tjänstgörande ersättare 
Torbjörn Olsson (KD) ersätter Lennart Carlsson (M) §§ 20-23 
Kåge Svensson (V) ersätter Farima Shabanzadeh (V) §§ 20-34 
Kristin Ryhed (L) ersätter Sebastian Cehlin (M) §§ 20-22 
Anton Eneholm (SD) ersätter Habib Brini (SD) §§ 20-23 
 
Närvarande ersättare 
Per-Ove Karlsson (S) §§ 20-34 
Osman Ali Isaak (S) §§ 20-34 
 
Övriga 
Anna Nordlund Förvaltningschef 
Sophie Persson Nämndsekreterare  
Tina Ekblom Ekonom 
Richard Fagerström Verksamhetschef 
Elisabeth Magnusson Verksamhetschef 
Elisabeth Rapp Enhetschef 
Marie Hillius Lokalstrateg 
Karl Jensen Planerare 
Anders Wickström Planerare 
Helen Åhlén Planerare 
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Åsa Wistrand Verksamhetsansvarig planerare 

friluftsliv 
 
Paragraf 20–34 
 
 
 
 
Sophie Persson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Marie Brorson (S), ordförande 
 
 
Marianne Hamp (M), justerare  
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§ 20 Protokollsjusterare 
Handläggare: Sophie Persson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

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

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

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

§ 21 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Marie Brorson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns. 

§ 22 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Marie Brorson 

§ 23 Beslut: Remiss - strategi för Karlslunds utveckling 
Ärendenummer: Ft 709/2020 
Handläggare: Karl Jensen 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden har tagit emot remissversion av Strategi för utveckling av 
kulturreservatet Karlslund. Programnämnd samhällsbyggnad har genom 
tjänstepersoner inom Stadsbyggnad, Tekniska förvaltningen samt Kultur- och 
fritidsförvaltningen formulerat en strategi för utveckling av kulturreservatet 
Karlslund. 

Målet med strategin är att visa en sammantagen bild av förutsättningarna för 
att Karlslund utvecklas till ett än attraktivare rekreationsområde för både 
kommuninvånare och besökare. 

Fritidsnämndens synpunkter/kommentarer i korthet 
Parkeringsytan vid entré Hästhagen 
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På sida 28 under rubriken ”Förstärka kommunikationsstråk” står att ”Befintlig 
parkeringsyta vid Hästhagsbron ska utökas”. Vi föreslår ytterligare åtgärder för 
att förbättra platsens funktion och attraktivitet. Exempelvis belysnings- och 
markaråtgärder samt ställplatser för husbilar. 

Utöver ovan, så är Fritidsnämndens samlade bedömning av strategin att den 
kommer kunna bidra till att utveckla naturreservatet Karlslund till ett än mer 
attraktivt rekreations- och besöksområde. I övrigt har Fritidsnämnden inga 
synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Remissversion av Strategi för utveckling av kulturreservatet Karlslund 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Remissvar på Strategi för utveckling av kulturreservatet Karlslund antas och 
överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering. 

Nämndens behandling 
Nämnden diskuterar för och nackdelar med remissvarets synpunkt kring 
campingområdets vara eller inte vara. Det finns en viss oro kring 
konsekvenserna av att campingen tas bort och att det kan leda till oönskat 
tillhåll i området. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Remissvar på Strategi för utveckling av kulturreservatet Karlslund antas och 
överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare hantering. 

§ 24 Beredning: Investeringsplan 2022-2025 
Ärendenummer: Ft 83/2021 
Handläggare: Tina Ekblom, Richard Fagerström, Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Behovet av fritids- och idrottsaktiviteter växer i samma takt som befolkningen 
inom kommunen växer. Meningsfulla fritids- och idrottsaktiviteter för 
kommuninvånarna är även en viktig del i Örebro kommuns attraktivitet för att 
människors och företags vilja att etablera sig här. 

Det finns ett direkt samband mellan fysisk aktivitet och upplevd hälsa och 
livskvalité. Sambandet kvarstår även efter att kontroll gjorts för 
familjesituation, socioekonomisk bakgrund osv. Det finns även ett samband 
mellan hur barn och unga upplever sin hälsa och livskvalité och deras upplevda 
trygghet. I detta sammanhang kan man även konstatera att själva 
medlemskapet i en förening, genom att skapa ett positivt sammanhang och 
möjlighetsstrukturer för individen, bidrar positivt till den upplevda tryggheten. 
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För att fortsatt främja en positiv utveckling behöver Örebro kommun därför 
fortsätta investera i idrottsanläggningar samt miljöer och mötesplatser som 
skapar en bredd av fritidsaktiviteter. För att främja fysisk aktivitet hos en stor 
del av kommuninvånarna behöver satsningar göras på anläggningar för både 
spontana och organiserade aktiviteter utifrån de ställningstaganden som finns i 
kommunens idrottspolitiska program. 

Fritidsnämndens investeringsplan för 2022–2025 innehåller ett flertal 
investeringsobjekt. I nämndens lokalförsörjningsplan 2022–2025 har nämnden 
identifierat ett flertal ytterligare behov för verksamhetslokaler och 
anläggningar. Lokalförsörjningsplanen ligger till grund för investeringsplanen 
men utifrån ett ansträngt ekonomiskt läge inom kommunen görs valet att inte 
lyfta in de enskilda behoven i investeringsplanen. 

Beslutsunderlag 
Investeringsplan 2022-2025, 2021-02-18 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 25 Beredning: Lokalförsörjningsplan 2022-2025 
Ärendenummer: Ft 754/2020 
Handläggare: Marie Hillius, Reshne Gadan 

Ärendebeskrivning 
Kommunens lokalförsörjningsprocess ska säkerställa att verksamheterna har 
tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar, att dessa förvaltas 
kostnadseffektivt samt utvecklas utifrån verksamheternas aktuella behov. Detta 
är av central betydelse för kommunens totala ekonomi. Genom 
lokalförsörjningsplaner läggs grunden för en långsiktig planering och ett 
ändamålsenligt nyttjande av kommunens resurser. 

Programnämnden ska varje år, som en del av sin budget- och 
verksamhetsplanering, fastställa en lokalförsörjningsplan som innehåller ett 
fyraårigt perspektiv. Denna ligger sedan till grund vid framtagandet för 
investeringsplanen. Lokalförsörjningsplanen ska redovisa kort- och långsiktiga 
behov av lokaler vad gäller volymökningar, nya verksamheter, 
organisationsförändringar samt planerade förbättringar och renoveringar. I 
planen beskrivs även de behov som man kan se idag ur ett åttaårigt perspektiv.  

Fritidsnämndens lokalförsörjningsplan beskriver förvaltningens behov de 
närmaste fyra åren med framåtblick ytterligare fyra år. Lokalförsörjningsplanen 
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ligger till grund för införandet av Fritidsnämndens behov i 
lokalförsörjningsplanen för programområdet. 

Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsplan 2022-2025, 2021-01-29 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 26 Beredning: Skötselbidrag 2021 
Ärendenummer: Ft 752/2020 
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 2021 års 
verksamhet har totalt 25 föreningar inkommit med ansökningar, 23 föreningar 
föreslås beviljat bidrag. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning skötselbidrag 2021 
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. 

§ 27 Information: Genderbudgetanalys 2020 
Ärendenummer: Ft 40/2021 
Handläggare: Elisabeth Rapp, Richard Fagerström 
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Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden har genomfört en genderbudgetanalys av hur fördelningen ser 
ut på antalet registrerade utlåningar mellan pojkar/män och flickor/kvinnor på 
Fritidsbanken i Örebro. 

Analysen visar att det bidrag som Fritidsnämnden ger till Fritidsbanken i 
Örebro fördelas med 59 % till pojkar/män och 41% flickor/kvinnor. 

Beslutsunderlag 
Analys av antalet registrerade utlåningstillfällen: genderbudget 2020. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 28 Ordförandens information 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar om aktuella händelser. 

Ordförandebesluten kopplat till covid-19 fortsätter att tas löpande i syfte att 
minska smittspridningen av covid-19 och att följa nationella riktlinjer och 
rekommendationer. I veckobreven som skickas ut till nämnden varje vecka 
framgår all information som är bra att känna till. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 29 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  8 (10) 

Nämnden informeras om att enhetschef för kulturskolan, Mats Öhlund, tyvärr 
gick bort hastigt för cirka en vecka sedan. Förvaltningen jobbar på i dubbla 
kriser just nu. 

Dialog pågår med Kommunstyrelse och Kommunstyrelsens ordförande kring 
en kraftsamling för hemester-uppdraget sommaren 2021. Uppdraget 
inkluderar hela kommunen, civilsamhället och näringslivet. Mer information 
om detta på nästa nämndsammanträde. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 30 Verksamhetschefernas information 
Handläggare: Richard Fagerström, Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser. 

Information från friluftsliv och Åsa Wistrand angående plogningen vid 
Rynningeviken. Budgeten är redan uppnådd men det vore önskvärt att kunna 
fortsätta hålla isarna igång under kommande veckor vilket kräver ytterligare 
resurser. Förslag finns på att ta medel från planeringsreserven och låta 
ordföranden fatta ett ordförandebeslut. Nämnden ställer sig mycket positiva 
till förslaget. 

Richard Fagerström informerar om status för budgetarbetet för 2021 som just 
nu pågår och där vi ligger i fas. Nya ordförandebeslut är på gång utifrån 
Corona-restriktioner. 
Den 8 mars är vi inbjudna till en medborgardialog för att diskutera jämställd 
idrott. 

Elisabeth Magnusson informerar om budgetplanering och 
verksamhetsplanering som pågår just nu. Besöksräknaren i Wadköping visade i 
januari månad dubbelt så många besökare som i januari förra året. En 
Wadköpings-app lanseras för barn under sportlovet med olika aktiviteter 
utomhus. 

Information om att lokalerna Teaterladan, Spelgården, Loftet, Stadsparkens 
scen nu är bokningsbara via InterbookGo. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 31 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ft 109/2021 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Tagna delegationsbeslut informeras till nämnden via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Tagna delegationsbeslut under perioden 210113–210212 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 32 Redogörelse av delegationsbeslut (stickprovsärende) 
Ärendenummer: Ft 696/2020 
Handläggare: Elisabeth Rapp 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse av delegationsbeslut Ft 696/2020 fattat den 17 december 2020; 
avtal gällande tillsyn och skötsel av drivmedelstation och spolplatta, Skebäcks 
småbåtshamn. 

Ett nytt delegationsbeslut väljs ut från listan och redogörs på kommande 
nämndsammanträde. 

Ft 102/2021 

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. 
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2. Delegationsbeslut Ft 102/2021 redogörs på kommande 
nämndsammanträde. 

§ 33 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Ft 110/2021 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för odlingslottsområden, 2021-02-05 
Postlista FN, 210113-210212 
Protokoll samverkan 210208 
Årshjul 2021 Fritidsnämnden 
Beslutat nämndreglemente för Örebro kommun KF, 2020-11-17 
Attestlista t o m förfallodag 210211 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 34 Övrig fråga från Marianne Hamp (M) angående 
toaletterna i Hästhagen 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Marianne Hamp (M) ställer en övrig fråga om status på toaletterna Hästhagen 
och vilka åtgärder som är planerade framöver. Frågan besvaras på nästa 
nämndsammanträde. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Övrig fråga från Marianne Hamp (M) angående toaletterna i Hästhagen 
besvaras på nämndsammanträdet 18 mars.
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