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Fritidsnämnden 
 
Datum: 2021-03-18 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Marie Brorson (S) §§ 35-43 
Alexandra Royal (C) §§ 35-43 
Sebastian Cehlin (M) §§ 35-43 
Roland Dahl (S) §§ 35-43 
Ingela Hallblom (S) §§ 35-43 
Ulf Wilnerzon (KD) §§ 35-43 
Farima Shabanzadeh (V) §§ 35-43 
Marianne Hamp (M) §§ 35-43 
Christina Bremer (M) §§ 35-43 
Habib Brini (SD) §§ 35-43 
 
Tjänstgörande ersättare 
Per-Ove Karlsson (S) ersätter Hanna Altunkaynak (S) §§ 35-43 
Osman Ali Isaak (S) ersätter Per-Åke Sundkvist (S) §§ 35-43 
Kåge Svensson (V) ersätter Catrin Strömvall (S) §§ 35-43 
Kristin Ryhed (L) ersätter Mikael Rundgren (L) §§ 35-43 
Anton Eneholm (SD) ersätter Lennart Carlsson (M) §§ 35-43 
 
Övriga 
Anna Nordlund Förvaltningschef 
Sophie Persson Nämndsekreterare 
Tina Ekblom Ekonom 
Richard Fagerström Verksamhetschef 
Elisabeth Magnusson Verksamhetschef 
Ulf Lindin Verksamhetschef 
Anders Wickström Planerare 
Lotten Hansson Fritidskonsulent 
Karl Jensen Planerare 
Helen Åhlén Planerare 
Marie Hillius Lokalstrateg 
Andreas Gustafsson Enhetschef 
Inger Wahman Åhörare 
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Paragraf 35–53 
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§ 35 Protokollsjusterare 
Handläggare: Sophie Persson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Sebastian Cehlin (M) utses till justerare med Farima Shabanzadeh (V) som 
ersättare. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Sebastian Cehlin (M) utses till justerare med Farima Shabanzadeh (V) som 
ersättare. 

§ 36 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Förslag till justering av dagordning: Ärende 11 flyttas och läggs till 
mellan ärende 8 och 9. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns med ovan angiven ändring. 

§ 37 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Kristin Ryhed (L) anmäler en övrig fråga till dagordningen angående visuella 
larm i idrottshallarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Övrig fråga från Kristin Ryhed (L) angående visuella larm i idrottshallarna 
läggs till dagordningen. 

§ 38 Information: Ekonomisk månadsuppföljning 
Ärendenummer: Ft 12/2021 
Handläggare: Tina Ekblom 
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Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras muntligt om ekonomisk månadsuppföljning för mars 
månad. 

Förbrukningen till och med sista mars visar ett utfall på 15 %, vilket är under 
det riktvärde som gäller för perioden om 17 %. 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 Coronapandemin och de 
medföljande restriktionerna är en osäkerhetsfaktor i nämndens ekonomi. Bland 
annat håller Örebrobaden en stor del av sin verksamhet stängd, vilket påverkar 
nämndens intäkter. Likaså påverkas bokningsintäkter inom 
Idrottsenheten. Hur det påverkar nämndens ekonomi i sin helhet kommer 
analyseras mer djupgående i delår 1-prognosen som påbörjas om ett par 
veckor. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 39 Beslut: 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. 

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 
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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 - Underlag till budgetförslag 2022 - 2025, 2021-03-03 

Förslag till beslut 
Majoritetens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Fritidsnämnden fastställer investeringsplan 2022 - 2025 

2. Fritidsnämnden överlämnar investeringsplan 2022 - 2025 till Programnämnd 
Samhällsbyggnad för vidare handläggning. 

3. Fritidsnämnden begär tilläggsanslag från Kommunstyrelsen för ökade övriga 
verksamhetskostnader till följd av investeringsobjekten. 

Yrkande 
Kristin Ryhed (L) yrkar avslag på majoritetens förslag till förmån för 
Liberalernas egen budget framlagt i fullmäktige. 

Sebastian Cehlin (M), Marianne Hamp (M) och Christina Bremer (M) yrkar 
bifall till majoritetens förslag och ber att få lämna ett särskilt yttrande till 
protokollet. 

Habib Brini (SD) och Anton Eneholm (SD) yrkar avslag till 
majoritetens förslag till förmån för Sverigedemokraternas egen budget 
framlagd fullmäktige. 

Kåge Svensson (V) yrkar bifall till majoritetens förslag. 

Proposition 
Ordförande Marie Brorson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga bifall respektive avslag till majoritetens förslag. Ordföranden ställer dessa 
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt majoritetens förslag.  

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Fritidsnämnden fastställer investeringsplan 2022 - 2025. 

2. Fritidsnämnden överlämnar investeringsplan 2022 - 2025 till Programnämnd 
Samhällsbyggnad för vidare handläggning. 

3. Fritidsnämnden begär tilläggsanslag från Kommunstyrelsen för ökade övriga 
verksamhetskostnader till följd av investeringsobjekten. 
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4. Sebastian Cehlin (M), Marianne Hamp (M) och Christina Bremer (M) lämnar 
ett särskilt yttrande till protokollet. 

Reservation 
Habib Brini (SD), Anton Eneholm (SD) och Kristin Ryhed (L) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för respektive partis egen budget framlagd i 
fullmäktige. 

§ 40 Beslut: 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 
ligger till grund för införandet av Fritidsnämndens behov i 
lokalförsörjningsplanen för programområdet. 

Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsplan Fritidsnämnden 2022-2025 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Fritidsnämnden ställer sig bakom Lokalförsörjningsplan 2022-2025 och 
överlämnar den till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering. 

Yrkande 
Sebastian Cehlin (M), Marianne Hamp (M), Christina Bremer (M) och Kristin 
Ryhed (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag och ber att få lämna ett särskilt 
yttrande till protokollet. 
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Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Fritidsnämnden ställer sig bakom Lokalförsörjningsplan 2022-2025 och 
överlämnar den till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering. 

2. Sebastian Cehlin (M), Marianne Hamp (M), Christina Bremer (M) och 
Kristin Ryhed (L) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet. 

§ 41 Beslut: 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: 

1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja skötselbidrag för 2021 enligt fördelning i 
bilaga 1. 

2. Medel för bidragen tas från ordinarie budget för skötsel av föreningsägda 
anläggningar. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja skötselbidrag för 2021 enligt fördelning i 
bilaga 1. 

2. Medel för bidragen tas från ordinarie budget för skötsel av föreningsägda 
anläggningar. 

§ 42 Beslut: Ställningstagande vaccination kopplat till 
arbetstid för medarbetare i Örebro kommun (Covid-19) 
Ärendenummer: Ft 129/2021 
Handläggare: Sophie Persson 
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Ärendebeskrivning 
I början av 2021 startade vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Örebro 
kommun har redan tagit ställning till vad som gäller för de medarbetare som 
arbetar inom och i anslutning till omsorgsboenden enligt 
Folkhälsomyndighetens nationella plan. 

Nästa steg är att ta ställning till hur Örebro kommun ska agera när den 
allmänna vaccinationen kommer igång och på vilket sätt Örebro kommun 
underlättar för medarbetarna att vaccinera sig. 

Förslaget innebär att alla medarbetare inom Örebro kommun ska få möjlighet 
att vaccinera sig på arbetstid eller på sin fritid och då kompenseras med tid 
motsvarande en timme. 

Produktionsbortfallet, kostnaden för tiden som inte läggs på att skapa tjänster 
och service till medborgarna, uppskattas att uppgå till 4,4 mnkr.  
Kommunstyrelsen fattade den 9 februari följande beslut och rekommenderar 
nu kommunens nämnder med arbetsgivaransvar att fatta ett likalydande beslut: 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Medarbetarna som har Kommunstyrelsen som arbetsgivarnämnd 
erbjuds att vaccinera sig mot Covid-19 på arbetstid där det är praktiskt 
möjligt utan störningar för verksamheten. Störningar kan exemplifieras 
genom att vikarier behöver kallas in. 

2. Om vaccination istället sker på 
fritiden kompenseras medarbetaren med tid mot tid motsvarande en 
timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till och från 
vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Rekommenderar övriga nämnder i Örebro kommun med 
arbetsgivaransvar att fatta ett likalydande beslut för sina medarbetare. 

4. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2021. 

Beslutsunderlag 
- Kommundirektörens beslut Vaccination på arbetstid för personal (fas 1 och 
fas 2), Coronaviruset, Covid-19. Ks 52/2021 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Medarbetarna som har Fritidsnämnden som arbetsgivarnämnd erbjuds att 
vaccinera sig mot Covid-19 på arbetstid där det är praktiskt möjligt utan 
störningar för verksamheten. Störningar kan exemplifieras genom att vikarier 
behöver kallas in. 

2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med 
tid mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till 
och från vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Eventuella kostnader tas från Fritidsnämndens ordinarie budgetram. 

4. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2021. 
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Yrkande 
Sebastian Cehlin (M), Marianne Hamp (M), Christina Bremer (M), Habib Brini 
(SD) och Anton Eneholm (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Medarbetarna som har Fritidsnämnden som arbetsgivarnämnd erbjuds att 
vaccinera sig mot Covid-19 på arbetstid där det är praktiskt möjligt utan 
störningar för verksamheten. Störningar kan exemplifieras genom att vikarier 
behöver kallas in. 

2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med 
tid mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till 
och från vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Eventuella kostnader tas från Fritidsnämndens ordinarie budgetram. 

4. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2021. 

§ 43 Beredning: 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. 
 

 Fritidsnämnden understryker betydelsen av god samverkan med det 
civilsamhället samt deras viktiga roll i det brottsförebyggande arbetet. 
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 Fritidsnämnden bedömer att strategin har ett adekvat innehåll och bra 
strategiska inriktningar. 

Beslutsunderlag 
Strategi remissversion, 2021-01-15 
KSUS §11 2021-02-02 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 44 Beredning: 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 
 Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro Fältrittklubb 
 Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro Simallians – arrangemang 
 Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro Simallians – paraverksamhet 
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 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: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 45 Beredning: 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: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 46 Ordförandens information 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar om aktuella händelser. 

Medborgardialog om jämställd idrott hölls förra veckan tillsammans med 
jämställdhetsdelegationen. Bra dialog med sakkunnigt stöd från tjänstepersoner 
i förvaltningen. 

Ordförandebesluten om coronarestriktioner i verksamheterna förlängs 
imorgon fredag 19 mars. 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 47 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. 

Presentation av Daniela Redzic Alkaissi som tar över som vikarie för Nadja 
Ugge som nu gått på föräldraledighet. Daniela arbetar i vanliga fall 
på Kommunstyrelseförvaltningen som strategisk planerare inom hållbar 
utveckling. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 48 Verksamhetschefernas information 
Handläggare: Richard Fagerström, Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser. 

Elisabeth Magnusson informerar om att det är fortsatt många besökare både i 
Wadköping och Karlslund. Kajsa Warg uppmärksammas i Wadköping i slutet 
av mars och påsklovsaktiviteter i området planeras. 

Richard Fagerström informerar om workshop med RF SISU kring effekter på 
idrotten efter pandemin. 
Arbete har även påbörjats med att identifiera allmänna platser där det kan 
finnas risker för trängsel. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 49 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ft 166/2021 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Tagna delegationsbeslut informeras till nämnden via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Tagna delegationsbeslut under perioden 210212–210310 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 50 Redogörelse av delegationsbeslut (stickprovsärende) 
Ärendenummer: Ft 102/2021 
Handläggare: Andreas Gustafsson 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse av delegationsbeslut Ft 102/2021, 2021-02-02 om nyttjande av 
reservarena 2021, Degerfors IF. 

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. Delegationsbeslut Ft 168/2021 redogörs på kommande 
nämndsammanträde. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Delegationsbeslut Ft 168/2021 redogörs på kommande 
nämndsammanträde. 

Digitalt justerat
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§ 51 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Ft 167/2021 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Brev från Örebro motorstadion förening, 2021-03-04 
Årshjul 2021 
Postlista 210212-210310 
Protokoll samverkan 210308 
Programnämnd samhällsbyggnad årsberättelse 2020 
Slutrapport uppdrag Medborgardialog med fokus på jämställd idrott 
Attestlista t o m förfallodag 210312 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 52 Övriga frågor 
Handläggare: Kristin Ryhed (L) 

Ärendebeskrivning 
Kristin Ryhed (L) anmälde in en övrig fråga angående medrepresentanter av 
hörselskadade och tillgängligheten på idrottshallarna där det finns brister i 
visuella larm. Hur många hallar har visuellt larm när de behöver utrymmas? 

Frågan besvaras på nästa nämndsammanträde. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Övrig fråga besvaras på nästa nämndsammanträde. 

§ 53 Svar på övrig fråga från Marianne Hamp (M) om 
toaletterna i Hästhagen 
Handläggare: Richard Fagerström 

Ärendebeskrivning 
Övrig fråga om toaletterna i Hästhagen som är i dåligt skick och i behov av 
upprustning besvaras av Richard Fagerström. 

Digitalt justerat
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En viktig utgångspunkt är att Fritidsnämnden inte fastighetsägare utan 
hyresgäster till toaletterna. Nämnden ansvarar för lokalvården och upplåtelse 
av omklädningsrum till bland annat fotboll. 

År 2020 fick vi beviljade medel från Kommunstyrelsen att renovera 
omklädningsrummen. Efter ett flertal möten med Mex tittade vi på ritningen i 
maj. Diskussioner förda kring investering, ekonomiskt läge, pausa eller inte osv 
vilket har bromsat processen. Nu håller ritningen på att revideras av Mex. När 
den väl är klar påbörjas renovering av toaletterna. 

Start planeras till höst/vinter 2021 och är klar till nästa säsong. 

Gällande lokalvården får vi titta närmare på städfrekvenserna i så fall. Städas 
varje dag enl uppgift. Städschema? 

Ärendet tas upp på nästa ordförandeberedning. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet.

Digitalt justerat
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Investeringsplan 2022-2025 

Moderaterna är generellt sett positiva till inriktningen som presenteras i 
investeringsplanen. Även den prioriteringsordning som är föreslagen anser vi spegla det 
behov som finns gällande kommunens investeringsobjekt inom fritids- och 
idrottsområdet. Det är positivt att det finns en vilja att rusta upp och utveckla 
motionsspåren och de kommunala baden som länge haft ett stort renoveringsbehov. Vi 
anser dock att det saknas en analys kring satsningar på spontanidrottsytor runt om i 
kommunen. Spontanidrottsytor gynnar folkhälsan, får fler att röra på sig och ökar 
möjligheten till att utöva idrott utanför föreningslivet. I en snabbt växande kommun som 
Örebro är dessa ytor viktiga att beakta.   

Moderaterna väljer att bifalla förslaget, med reservation för att vi i framtiden kan 
komma att göra en annan bedömning av investeringsobjekten och dess 
prioriteringsordning utifrån förändrade behov och framtida ekonomiska 
förutsättningarna. 

För Moderaternas grupp i nämnden 
 
Sebastian Cehlin (M) 
Christina Bremer (M) 
Lennart Carlsson (M) 
Marianne Hamp (M) 
Rickard Elvin (M)
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                  Ärende 6             Fritidsnämnden 
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                 ”Lokalförsörjningsplan 2022-2025”             18 mars 2021 

     

               

Lokalförsörjningsplan 2022-2025 

Moderaterna och Liberalerna är positiva till inriktningen som presenteras i 

lokalförsörjningsplanen. De objekt som presenteras i planen är i stort behov av 

underhåll både på kort och också lång sikt. Vi efterlyser dock en fördjupad analys och 

framtidsspaning kring vilka fritidsbehov förvaltningen ser framåt kopplat till att Örebro 

kommun växer. I nuvarande plan hamnar stort fokus på det underhållsbehov som finns 

på våra befintliga lokaler och för lite på att möta den utveckling som sker inom idrotts – 

och fritidsområdet. Nya idrotts- och fritidsytor behöver identifieras och exemplifieras i 

lokalförsörjningsplanen. Planen bör också innehålla en kartläggning av den snabba 

utveckling som sker i takt med att nya idrotter växer fram och utarbeta en strategi för att 

kunna möta det behovet.    

Moderaterna väljer att bifalla förslaget, med reservation för att vi i framtiden kan 

komma att göra en annan bedömning utifrån förändrade behov och framtida 

ekonomiska förutsättningarna. 

För Moderaterna och Liberalerna i nämnden 

 

Sebastian Cehlin (M) 

Christina Bremer (M) 

Lennart Carlsson (M) 

Marianne Hamp (M) 

Rickard Elvin (M) 

Mikael Rundgren (L) 

Kristin Ryhed (L) 

 



 

 

 

 

 

Yrkande   

  

                 Ärende 5             Fritidsnämnden 
                 Ärendenummer: Ft 83/2021             Örebro kommun  
                 Investeringsplan 2022-2025             18 mars 2021 

 

Investeringsplan 2022-2025 

Liberalerna yrkar avslag till förmån för eget budgetförslag presenterat i KF. 
Faller vårt förslag så är detta tillika vår reservation. 
 

 

 

För Liberalernas grupp i fritidsnämnden 

 
Mikael Rundgren (L) 
Kristin Ryhed (L) 
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