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Fritidsnämnden 
 
Datum: 2022-05-24 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Jonas Håård (S) §§ 68-72, 74-80 
Alexandra Royal (C) §§ 68-72, 74-80 
Hanna Altunkaynak (S) §§ 68-72, 74-80 
Pär-Åke Sundkvist (S) §§ 68-72, 74-80 
Ingela Hallblom (S) §§ 68-72, 74-80 
Per-Ove Karlsson (S) §§ 68-72, 74-80 
Ulf Wilnerzon (KD) §§ 68-72, 74-80 
Marianne Hamp (M) §§ 68-72, 74-80 
Lennart Carlsson (M) §§ 68-72, 74-80 
Habib Brini (SD) §§ 68-72, 74-80 
 
Tjänstgörande ersättare 
Osman Ali Isaak (S) ersätter Roland Dahl (S) §§ 68-72, 74-80 
Peter Johansson (C) ersätter Christina Bremer (M) §§ 68-72, 74-80 
Kåge Svensson (V) ersätter Farima Shabanzadeh (V) §§ 68-72, 74-80 
Peter Westberg (M) ersätter Sebastian Cehlin (M) §§ 68-72, 74-80 
 
Övriga 
Anna Nordlund, förvaltningschef 
Sophie Persson, nämndsekreterare 
Johan Mindelius, ekonom 
Helen Åhlén, planerare 
Elisabeth Magnusson, verksamhetschef 
Richard Fagerström, verksamhetschef 
John Andersson, planerare 
Thomas Eek, planerare 
Felix Schoffa, projektledare Örebroandan 
Björn Aurell, kanslichef Örebro läns fotbollsförbund 
Pia Nygårds, teckenspråkstolk 
Jonas Mattson, teckenspråkstolk 
 
 
 
Paragraf 68–72 och 74–80 
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Sophie Persson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Jonas Håård (S), ordförande 
 
 
Marianne Hamp (M), justerare  
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§ 68 Protokollsjusterare 
Handläggare: Sophie Persson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Marianne Hamp (M) utses till justerare med Lennart Carlsson (M) som 
ersättare. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Marianne Hamp (M) utses till justerare med Lennart Carlsson (M) som 
ersättare. 

§ 69 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Jonas Håård 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns. 

§ 70 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ges möjlighet att anmäla övriga frågor till dagordningen. 

Inga övriga frågor. 

§ 71 Beslut: Delårsrapport delår 1 
Ärendenummer: Ft 8/2022 
Handläggare: Johan Mindelius, Helen Åhlén 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden har en samlad budgetram inklusive budgetförändringar på 173 
486 tkr. I samband med delårsbokslutet har 55 204 tkr förbrukats, vilket 
motsvarar 31,8% och är något lägre än periodens riktvärde (33,3%). Nämndens 
verksamheter visar en prognos på ett överskott om 630 tkr. Överskottet 
härleds framför allt till idrottsenheten som för helåret ser ökade intäkter 
kopplat till uthyrningar/lokalupplåtelser samt minskade kostnader på 
anläggningarna i jämförelse med budgeterad nivå. Överskottet för nämnden 



ÖREBRO Protokoll  
 

  4 (8) 
 

som helhet blir däremot mindre i och med prognosticerade underskott för 
framför allt örebrobaden och föreningsenheten 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport delår 1, 2022-05-18 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Fritidsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2022.  

2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare 
hantering. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Fritidsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2022.  

2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare 
hantering. 

§ 72 Beslut: 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: 

1. Fritidsnämnden beslutar att fördela 1 400 tkr för tillfälliga satsningar enligt 
förvaltningens förslag. 

2. Medlen för tillfälliga satsningar tas från nämndens planeringsreserv. 

3. Fritidsnämnden beslutar att bevilja ombudgeteringar enligt bilaga 1 från 
planeringsreserven, uppgående till totalt 1 400 tkr, enligt förvaltningens förslag. 
Medlen återförs till planeringsreserven inför budget 2023. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 
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1. Fritidsnämnden beslutar att fördela 1 400 tkr för tillfälliga satsningar enligt 
förvaltningens förslag. 

2. Medlen för tillfälliga satsningar tas från nämndens planeringsreserv. 

3. Fritidsnämnden beslutar att bevilja ombudgeteringar enligt bilaga 1 från 
planeringsreserven, uppgående till totalt 1 400 tkr, enligt förvaltningens förslag. 
Medlen återförs till planeringsreserven inför budget 2023. 

§ 74 Ordförandens information 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar om aktuella händelser. 

Länsstyrelsens friluftsdag måndag 30 maj med natur- och friluftsprogram. 

Laxsläpp i Svartån imorgon 25 maj kl 12.00. 

Beslut på Kommunfullmäktige imorgon 25 maj om att flytta fram revideringen 
av Idrottspolitiska programmet. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 75 Information: Örebroandan 
Handläggare: Felix Schoffa, Björn Aurell 

Ärendebeskrivning 
Projektledare för Örebroandan, Felix Schoffa, och kanslichef för Örebro läns 
fotbollsförbund, Björn Aurell, besöker nämnden. 

Information utifrån händelsen i Sveaparken på långfredagen, vilka åtgärder 
som vidtagits och hur planeringen framåt ser ut. Nämnden ges möjlighet att 
ställa frågor. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 76 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. 

Fokus på förberedelser och planering inför omorganisationen från 2023. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 77 Verksamhetschefernas information 
Handläggare: Richard Fagerström, Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser. 

Verksamhetschef för Fritid Richard Fagerström informerar; 

- Evenemanget 10mila i Ånnaboda gick mycket bra. 
- ÖSK futsal är inte längre avstängda från lokalbokningen och en 
avbetalningsplan är upprättad. 
- Skyddsronder på enheterna pågår. 
- Fokus just nu på framtida interna organisation från 2023. 
- Återkoppling gällande toaletter i Hästhagen. Möte med KFUM imorgon 25 
maj för att få klarhet i frågan. 

Verksamhetschef för Wadköping/Karlslund Elisabeth Magnusson informerar; 

- Arbetet fortgår med överlämning utifrån omorganisationen som främst avser 
fastigheter och trädgård samt implementering av nya arbetssätt och rutiner. 
- Skyddsronder har genomförts inom verksamheten. 
- Enhetschefen för W/K avslutar sin tjänst 3/8. 
- Vi söker ny verksamhet till Sturegården. 
- Mycket händer under sommaren. Fullt fokus på t ex tisdagsträffar, 
barnaktiviteter, marknader, musik, matmarknad, regnbågsmarknad med mera. 
- Biljettföreställningen till Örebro teaters familjeföreställning 
RÅTTFÅNGAREN pågår, föreställningen spelas på Spelgården i Wadköping 
mellan 4-19 juni. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 78 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ft 336/2022 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut under perioden 220413-220518 anmäls till nämnden via 
Meetings. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut Fritid 220413-220518 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

§ 79 Redogörelse av delegationsbeslut (stickprovsärende) 
Ärendenummer: Ft 643/2020 
Handläggare: John Andersson 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse av delegationsbeslut Ft 643/2020 - Avtal om lägenhetsarrende 
och skötsel Sörbyvallen. 
  
Ärende Ft 282/2022 - Avtal badvattenprovtagning friluftsbad 2022 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. 
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2. Nytt delegationsbeslut redogörs på kommande nämndsammanträde. 

§ 80 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Ft 337/2022 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Postlista FN 220413-220518 
Protokoll samverkan 220516 
Brev till nämnder och chefer 2022 
Inbjudan till dialogmöte med unga den 1 juni på Navets skola 
Information till förtroendevalda om MFA införande 31 maj 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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