
Protokoll  Ft 759/2021 
 
 

  1 (15) 
 

Fritidsnämnden 
 
Datum: 2021-11-11 
Tid: 13:00–17:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Jonas Håård (S) §§ 157-175 
Alexandra Royal (C) §§ 157-175 
Sebastian Cehlin (M) §§ 157-175 
Hanna Altunkaynak (S) §§ 157-161, §§ 164-175 
Pär-Åke Sundkvist (S) §§ 157-175 
Ingela Hallblom (S) §§ 157-175 
Per-Ove Karlsson (S) §§ 157-175 
Ulf Wilnerzon (KD) §§ 157-175 
Farima Shabanzadeh (V) §§ 157-175 
Marianne Hamp (M) §§ 157-175 
Lennart Carlsson (M) §§ 157-175 
Habib Brini (SD) §§ 157-175 
 
Tjänstgörande ersättare 
Osman Ali Isaak (S) ersätter Roland Dahl (S) §§ 157-175 
Peter Johansson (C) ersätter Christina Bremer (M) §§ 157-175 
Kristin Ryhed (L) ersätter Mikael Rundgren (L) §§ 157-175 
Aneta Glusniewska (S) ersätter Hanna Altunkaynak (S) §§ 162-163 
 
Närvarande ersättare 
Torbjörn Olsson (KD) §§ 157-175 
Kåge Svensson (V) §§ 157-175 
Helena Eklund (SD) §§ 157-175 
 
Övriga 
Anna Nordlund Förvaltningschef 
Sophie Persson Nämndsekreterare 
Cecilia Eriksson Ekonom 
Richard Fagerström Verksamhetschef 
Elisabeth Magnusson Verksamhetschef 
Helen Åhlén Planerare 
Thomas Eek Planerare 
Elisabeth Wallin Ungdomskonsulent 
Marie Hillius Lokalstrateg 
Karl Jensen Planerare 
Agnes Johansson Administrativ samordnare 



ÖREBRO Protokoll  
 

  2 (15) 
 

Johan Mindelius Ekonom 
Maria Cederskär HR-strateg 
Maria Gustafsson Enhetschef  
 
 
 
Paragraf 157–175 
 
 
 
Sophie Persson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
Jonas Håård (S), ordförande 
 
 
 
Kristin Ryhed (L), justerare  



ÖREBRO Protokoll  
 

  3 (15) 
 

§ 157 Protokollsjusterare 
Handläggare: Sophie Persson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

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

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

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

§ 158 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Jonas Håård 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns. 

§ 159 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls. 

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

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om ekonomisk månadsrapport för november. 

Förbrukningen t.o.m. sista oktober visar ett utfall på 79,8 %, vilket är lägre än 
det riktvärde som gäller för perioden om 83,3 %. 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. 
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Troligtvis kommer det precis som förra året att finnas både kostnadsökningar 
och kostnadsminskningar inom verksamheterna. 

Den totala budgeten för 2021 har ökat med 1 000 tkr sedan förra månaden 
vilket beror på de engångsmedel som nämnden har blivit tilldelade för 
underhållsåtgärder. 

Prognosen för nämndens investeringar visar inte på några ändringar mot den 
prognosen som visades förra perioden. 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. 

§ 161 Beslut: 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: 

1. Att för 2021 års ansökan om elitidrottsstöd bevilja ansökningar vars 
elitidrottsutövare inte kunnat delta i tävlingar under coronapandemin. 
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2. För att räknas som bidragsberättigad elitidrottsutövare ska utövaren ha 
bidragsberättigade resultat från senast genomförda tävling oavsett när denna är 
genomförd. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Att för 2021 års ansökan om elitidrottsstöd bevilja ansökningar vars 
elitidrottsutövare inte kunnat delta i tävlingar under coronapandemin. 

2. För att räknas som bidragsberättigad elitidrottsutövare ska utövaren ha 
bidragsberättigade resultat från senast genomförda tävling oavsett när denna är 
genomförd. 
 

Sebastian Cehlin (M), Marianne Hamp (M), Lennart Carlsson (M) och Kristin 
Ryhed (L) avstår från att delta i beslutet. 

§ 162 Beslut: 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, 2020-01-29 
Avtal Fritidsbanken Odensbacken september-december 2021 

Förslag till beslut 
Kultur och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att förlänga avtalet med Föreningen omställning 
Östernärke till och med 31 december 2022. 
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2. Förvaltningen får i uppdrag att verka för en långsiktig finansieringslösning 
för fortsatt drift efter den 31 december 2022. 

3. Fritidsnämndens intention är att Fritidsbanken ska övergå i kommunal drift 
under förutsättning att det finns finansiering. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att förlänga avtalet med Föreningen omställning 
Östernärke t om 31 december 2022. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att verka för en långsiktig finansieringslösning 
för fortsatt drift efter den 31 december 2022. 

3. Fritidsnämndens intention är att Fritidsbanken ska övergå i kommunal drift 
under förutsättning att det finns finansiering. 

§ 163 Beslut: Sammanträdestider 2022 
Ärendenummer: Ft 722/2021 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 oktober 2021 (Ks § 205) att 
rekommendera driftsnämnderna att under år 2022 förlägga sina sammanträden 
till veckorna 3, 7, 11, 16, 20, 34, 38, 42, 45 och 49. Driftsnämnderna 
rekommenderades även att undvika förlägga mötestider på onsdagar samt 
mötestider som krockar med Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
sammanträden. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån denna rekommendation tagit fram 
ett förslag på sammanträdestider som följer Kommunstyrelsens 
rekommendation vad avser sammanträdesveckor. Undantag gäller för maj, 
oktober och december där sammanträdena förläggs vecka 21, 41 och 50 för att 
bättre synkronisera med årsprocessens stoppdatum och ge utrymme mellan 
nämndsammanträdena. 

Förslag till beslut är att Fritidsnämnden sammanträder torsdagar kl 14.00 med 
undantag för vecka 21 då nämnden föreslås sammanträda på tisdagen kl 14.00. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdestider för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen 2022 – Ks 
874/2021, 2021-10-12 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Fritidsnämnden beslutar att under år 2022 sammanträda kl. 14.00 torsdagarna 
20 januari, 17 februari, 17 mars, 21 april, 16 juni, 25 augusti, 22 september, 13 
oktober, 10 november, 15 december samt kl 14.00 tisdagen den 24 maj. 
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Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Fritidsnämnden beslutar att under år 2022 sammanträda kl. 14.00 torsdagarna 
20 januari, 17 februari, 17 mars, 21 april, 16 juni, 25 augusti, 22 september, 13 
oktober, 10 november, 15 december samt kl 14.00 tisdagen den 24 maj. 

§ 164 Beredning: Nulägesöversikt 2021 
Ärendenummer: Ft 360/2021 
Handläggare: Helen Åhlén 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har många starka resultat kopplat till de behov som finns inom 
ramen för uppdraget. Trots covid-19 har nämnden i hög grad levererat en 
mängd tjänster som bidragit till positiva effekter inom fysisk och psykisk hälsa, 
folkhälsa, livslångt lärande, demokrati, trygghet etc. Coronapandemin har 
bidragit till ökad insikt om nya behov, digitaliseringens och globaliseringens 
möjligheter och är viktig lärdom i återgången till ett ”normalläge”. Dessa 
lärdomar är en möjlighet för att ta sig an utmaningen med fler 
kommuninvånare med nya behov, trots att resurserna ej blir större, och att det 
sker effektiviseringar på olika håll. 

Medarbetarnas flexibilitet och engagemang är framgångsfaktorer för att 
säkerställa att grunduppdraget genomförs och att utvecklingen drivs framåt. 
För att nå ännu fler och säkerställa att vi även i framtiden kan tillfredsställa 
behoven hos dem vi finns till för, behöver vi hantera våra största utmaningar 
på smartaste sätt. Genom ständiga analyser ska nämnden veta vad som ska 
nyutvecklas, behållas och avvecklas för att kunna möta dagens och framtidens 
behov. Prioriterade områden för nämndens arbete framåt redovisas. 

Beslutsunderlag 
Nulägesöversikt 2021 inspel till 2023, 2021-11-02 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till Fritidsnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 165 Beredning: Lokalförsörjningsplan 2023-2026 
Ärendenummer: Ft 689/2021 
Handläggare: Marie Hillius 
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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 
ligger till grund för införandet av Fritidsnämndens behov i 
lokalförsörjningsplanen för programområdet. 

Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsplan Fritidsnämnden 2023-2026, 2021-10-21 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 166 Beredning: Investeringsplan 2023-2026 
Ärendenummer: Ft 658/2021 
Handläggare: Cecilia Eriksson, 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 
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medlemskapet i en förening, genom att skapa ett positivt sammanhang och 
möjlighetsstrukturer för individen, bidrar positivt till den upplevda tryggheten. 

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 2023–2026 innehåller ett flertal 
investeringsobjekt. I nämndens lokalförsörjningsplan 2023–2026 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 
Fritidsnämndens investeringsplan 2023-2026, 2021-11-01 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 167 Beredning: Tillsynsrapport 2021 
Ärendenummer: Ft 6/2021 
Handläggare: Helen Åhlén, Agnes Johansson, Karl Jensen, Johan Mindelius 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av Fritidsnämnden genomfört 
internkontroll enligt Tillsynsplan 2021. Internkontrollen är nämndens tillsyn av 
förvaltningens kontroll av den vardagliga verksamheten. Valet av 
nämndspecifika granskningsområden har skett utifrån den riskanalys som 
genomfördes våren 2020. 

Med utgångspunkt från genomförd riskanalys valdes följande 
granskningsområden ut till ”Tillsynsplan 2021”: 

1. Efterlevnad av rutiner kring synpunktshantering som ej inkommer till 
funktionsbrevlådan 
2. Efterlevnad av riktlinjer för representation, personalförmåner och gåvor 
3. Uppföljning av kompetensutvecklingsplaner 

Av de granskade tillsynsområdena har två av områdena uppvisat vissa brister 
som innebär att rutiner i huvudsak följs, men vissa förbättringsområden finns. 
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I granskningarna konstateras att förvaltningens medarbetare till stor 
utsträckning har kännedom om de rutiner och riktlinjer som finns, men inom 
båda områden presenteras förslag till åtgärder. För det tredje granskade 
området har inga brister identifierats. I bilaga 2 redovisas samlat vilka åtgärder 
som föreslås genomföras samt detaljerat under varje granskningsområde. 

Värderingen av nämndens samlade system för intern kontroll bedöms som 
medelhög. Den interna kontrollen bedöms fungera men med mindre 
förbättringsbehov. Den interna kontrollen sker med smärre undantag från 
kontrollbeskrivningen. Det samlade resultatet för årets redovisade tillsyner 
medverkar till att nämndens interna kontroll bedöms som god. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan 2021 – Plan för uppföljning av intern kontroll (Beslutad Fn 2020-
12-08) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 168 Beredning: Tillsynsplan 2022 
Ärendenummer: Ft 7/2021 
Handläggare: Helen Åhlén 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden utför årligen risk- och väsentlighetsanalyser inom områdena 
verksamhet, ekonomi och personal. Syftet är att identifiera vilka potentiella 
risker som kan hindra verksamheten att nå sina mål för år 2022. Utifrån den 
samlade riskbedömningen prioriteras tillsynsåtgärder i en tillsynsplan som 
nämnden ska fastställa. Beslutet ska fattas senast december månad året före 
tillsynsåret. Förvaltningens förslag är att granska: 

Systematiskt brandskyddsarbete inom verksamhetsprocessen (riskvärde 3). 
Granskningen syftar till att få en bild över om verksamheterna arbetar utifrån 
det kommungemensamma materialet: ”metodstöd för det systematiska 
brandskyddsarbetet”. 

Rutin obetalda leverantörsfakturor inom ekonomiområdet (riskvärde 2). 
Granskningen kommer att genomföras genom att urval av fakturor under ett 
tertial[1]. En fördjupad analys kommer därefter att ske där man tydliggör vad 
som ligger till grund för de ev. fakturor som betalats sent. 

Riktlinjer kränkande särbehandling inom personalområdet (riskvärde 3). I 
granskningen kommer nämndens samtliga chefer samt ett antal 
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medarbetare/verksamhetsområde väljas ut i syfte att få en bild över om arbetet 
sker enligt den rutin som finns för kommunen. 

För övriga områden som identifierades under risk- och väsentlighetsanalysen 
ansvarar respektive verksamhetschef för att det arbetet bedrivs i de ordinarie 
verksamhetsprocesserna. 

Beslutsunderlag 
Genomförd riskanalys 2021-05-18 inför Fritidsnämndens tillsynsplan, bilaga 1 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 169 Ordförandens information 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar om aktuella händelser. 

Information kring budgetdialog med Programnämnd samhällsbyggnad inför 
budget 2022. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 170 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. 

Arbetsmiljöproblem på Lokalförsörjningsenheten vilket påverkar stödet till 
kultur- och fritidsförvaltningen. Frågan ligger hos Kommundirektören. 

Gemensamt ledningsforum med nya kommundirektören som bland annat lyfte 
kultur och fritidssektorn som viktig för hela kommunen. 
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Information kring status för organisationsförändringen på förvaltningsnivå. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 171 Information: Uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
Handläggare: Maria Cederskär 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM). 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till trivsel och engagemang på 
arbetsplatsen. Det påverkar verksamhetsresultat, ekonomi och hur nöjda 
kommunens invånare är. 

Nämnden ansvarar inom sitt ansvarsområde för att arbetsmiljölagen följs. För 
att säkra detta är det viktigt att regelbundet följa upp hur arbetsmiljöarbetet 
fungerar och att vidta åtgärder om så behövs. Uppföljningen ger en indikation 
på om investeringar inom arbetsmiljöområdet behöver göras inför kommande 
år och därmed finnas med i budgetplaneringen. 

Under september skickades en enkät ut till samtliga chefer med personalansvar. 
Enkäten har i den mån det varit möjligt besvarats ihop med arbetsplatsens 
skyddsombud. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter utgör grundstrukturen för 
den årliga uppföljningen. 

Resultatet har sammanställts på verksamhets- och förvaltningsnivå och 
redovisas för nämnden. Det sammanställda resultatet ligger till grund för 
planering och budgetering av kommande års arbetsmiljöarbete inom 
förvaltningen. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 172 Verksamhetschefernas information 
Handläggare: Richard Fagerström, Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser. 

Verksamhetschef för allmänkultur Elisabeth Magnusson informerar; 

- Utbildning kring hot och våld där medarbetarna inom Wadköping och 
Karlslund deltagit. 
- Höstlovet blev lyckat med många besökare i Wadköping och Karlslund. 
- Ljusfest i samarbete med Stadsparken nu på söndag den 14/11. 
- Första julmarknaden av fyra genomförs söndagen 21/11. 
- Vinterfestivalen i Stadsparken arrangeras av Örebrokompaniet 4/12, 
matmarknadsdel och försäljare finns även i Wadköping. 
- De offentliga toaletterna i Smedjebackshuset är färdigrenoverade inom kort. 
- Avtal klart med ny hyresgäst till Smedjebackshuset. 
- Ny butik i Wadköping BYT! som drivs av Sara Hillersberg (Ateljé Återbruk) 
där man byter ett klädesplagg mot ett annat. 
 

Verksamhetschef för Fritid Richard Fagerström informerar; 

- Karlslunds motionsspår avstängt från och med denna vecka - investering 
påbörjad. 
- Investeringen i Markaspåret - projektledare utsedd och har varit på plats.. 
- Förberedelser pågår inför vintersäsongen i Ånnaboda. En vaktmästare 
anställd som kommer utgå från Ånnaboda. Förhoppningsvis påbörjas 
snösprutning inom en snar framtid. 
- Seminarium om ett stärkt friluftsliv i Örebro län. En del av friluftslivets år 
2021 - konferens den 7/12 i Lindeberg, tjänstepersoner från Kultur och fritid 
kommer närvara. 
- Sjukskrivningar och bemanningsproblematik på Örebrobaden - vi arbetar för 
att lösa situationen utan att påverka öppettider och simskolor. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 173 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ft 761/2021 
Handläggare: Sophie Persson 
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Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut under perioden 211007-211103 anmäls till nämnden via 
Meetings. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut perioden 211007–211103 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 174 Redogörelse av delegationsbeslut 
(stickprovsärende) 
Ärendenummer: Ft 660/2021 
Handläggare: Maria Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse av delegationsbeslut Ft 660/2021 - Avtal Wadköpings vänner. 

Ett nytt delegationsbeslut väljs ut från listan och redogörs på kommande 
nämndsammanträde; Ft 648/2021. 

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. 

§ 175 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Ft 762/2021 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 
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Beslutsunderlag 
Postlista Fn 211007-211104 
Protokoll samverkan 211101 
Attestlista Fritidsnämnd 211109 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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