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Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden 
 
Tid: Måndag 22 maj 2023, kl. 09.00-17.00 
Plats:  Kl 09.00 - 12.00 Tegelbruket, Lertagsgatan 2 

Kl 13:30-16.00 Berget, Citypassagen (vån 4) 
 
Program 
09.00-10.00 Introduktion till verksamhetsområdet Öppna mötesplatser -
Fritidsgårdarna 
10.00- ca 10.20 Fika 
10.20-12.00 Forts - Komtek, naturskolan och Fritidsbanken samt rundvandring 
på Tegelbruket och Fritidsbanken  
12.00-13.30 Lunch/gruppmöten 
13.30-16.00 Nämndsammanträde (Citypassagen) 

 
Gruppmöten (S), (C) & (M):  
Tisdag 16 maj kl 14.00-16.00. Rådjuret, Citypassagen (vån 4) 

 
Madelene Spinord Semenets (S) 
Ordförande 
madelene.spinord.semenets@orebro.se 

Sophie Persson 
Sekreterare 
sophie.persson@orebro.se  

Varmt välkomna! 

 
   

 
 

Förhinder till nämndsammanträde anmäls till nämndsekreterare och ordförande. 
Förhinder till gruppmöte anmäls till gruppledare. 
 

Ledamöter 
Madelene Spinord Semenets (S), Ordförande 
Alexandra Royal (C), 1a vice ordförande 
Sandra Fröjdenstam (KD), 2:a vice ordförande 
Anton Johansson (S)         
Maja Gullberg (S)             
Per-Erik Andersson (S)         
Katarina Bååth (S)             
Monica Thyresjö (M)         
Gun Kornblad (M)             
Oscar Lundmark (M) 
Habib Brini (SD)            
Urban Olsson (L)           
Ulf Wilnerzon (KD) 
Nadia Abdellah (V)        
Glenn Roswall (ÖrP)         

Ersättare 
Henry Pettersson (S) 
Lena Ryö (S) 
Hanna Altunkaynak (S) 
Ulf Södersten (M) 
Marianne Hamp (M) 
Ingvar Bilock (C) 
Elisabeth Fält (SD) 
Anna Grevillius (L) 
Peter Ekström (V) 

Tjänstepersoner 
Anna Nordlund, förvaltningsdirektör 
Sophie Persson, nämndsekreterare 
Johan Mindelius, ekonom 
Lars Hilmersson, verksamhetschef 
Richard Fagerström, verksamhetschef 
Elisabeth Magnusson, verksamhetschef 
Ulf Lindin, verksamhetschef 
Maria Cederskär, enhetschef 
Helen Åhlén, planerare 
Josiane Saade, planerare 
Maria Nyström, ungdomskonsulent 
Lotten Hansson, fritidskonsulent 
Elin Adebo, fritidskonsulent 
Lotta Perkiö, enhetschef 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 
Datum: 2023-05-22 
Tid: 13:30–16:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 

1 Protokollsjusterare  
Handläggare: Sophie Persson 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

- Urban Olsson (L) utses till justerare med Sandra Fröjdenstam (KD) som 
ersättare. 

2 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

3 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

4 Anmälan av jäv 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

5 Beslut: Delårsrapport delår 1 
Ärendenummer: Kof 9/2023 
Handläggare: Helen Åhlén, Johan Mindelius 13:35-14:05 

Ärendebeskrivning 
Handling klar 16 maj 

6 Beslut: Fördelning av planeringsreserv 2023 
Ärendenummer: Kof 699/2023 
Handläggare: Johan Mindelius 14:05-14:20 

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 
Kultur- och fritidsnämnden för att stärka fritidsmöjligheterna i Örebro 
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kommun. I samband med att det nya badet tas i drift övergår dessa medel till 
att finansiera det nya badets utökade driftskostnader. 

Inför 2023 finns det förutom ”badpengarna” även 0,03 mnkr i nämndens 
planeringsreserv. Efter diskussioner i Kultur- och fritids ledningsgrupp har 
förslag på tillfälliga satsningar tagits fram utifrån avsatta medel i 
planeringsreserven. 

Beslutsunderlag 
Ks 1347/2017 Utredning av baden i Örebro 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela 1 235 tkr för tillfälliga 
satsningar enligt förvaltningens förslag. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ombudgeteringar enligt bilaga 
1 från planeringsreserven, uppgående till totalt 1 235 tkr, enligt förvaltningens 
förslag. Medlen återförs till planeringsreserven inför budget 2024. 

7 Beslut: Evenemangsbidrag - Kanalfestival i 
Odensbacken, Samverkarna i Östernärke 
Ärendenummer: Kof 665/2023 
Handläggare: Elin Adebo 14:20-14:35 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Samverkarna i Östernärke ansöker om ett evenemangsbidrag på 
landsbygden om 242 700 kr för pilotprojektet Kanalfestivalen 2023. 

Målsättningen är att festivalen ska vara ett årligt återkommande evenemang i 
Östernärke. Festivalen ska vara till för alla åldrar, och locka både 
kommuninvånare, hemvändare och turister. Festivalen ska även samla 
föreningsliv och näringsliv. 

Föreningen uppfyller de allmänna villkoren för bidrag, och evenemanget 
bedöms bidra till ett starkare föreningsliv i bygden, såväl som locka publik och 
deltagare utanför området. I beaktande av föreningens ekonomiska situation, 
utifrån principen att egna tillgångar och kapital alltid ska användas i första 
hand, framgår att ansökt belopp för de aktuella dagarna beräknas generera 
intäkter som täcker största delen av kostnaderna. Förslaget är därför att 
Samverkarna i Östernärke beviljas evenemangsbidrag på landsbygden om 
20 000 kr för pilotprojektet Kanalfestivalen 2023. Medlen ska användas i 
enlighet med inlämnad budget för de avgiftsfria aktiviteter som arrangeras 
under fredag dag och söndag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-05-11, Evenemangsbidrag – Kanalfestival i 
Odensbacken, Samverkarna i Östernärke 
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Bidragsansökan 9717 
Signerad ansökan om bidrag till Kanalfestivalen från Örebro kommun 
(uppdaterad ansökan) 
Övergripande Kanalfestivalsbudget 2023-01-30 
Säkerhetsplan 
Ansökan Pilotprojekt Kanalfestivalen 2023 Underhållning och teknik 
STADGAR För Samverkarna i Östernärke Fastslagna 2021 
Signerad revisionsberättelse 
Signerad årsredovisning 
Signerat Protokoll årsmöte för Samverkarna i Östernärke 2022 
Verksamhetsberättelse Samverkarna 2021 
Riktlinjer för Landsbygdsnämndens bidrag 
Tjänsteskrivelse 2023-05-10, Evenemangsbidrag – Kanalfestival i 
Odensbacken, Samverkarna i Östernärke 
Bilaga - Kanalfestivalen Budget fredag, söndag 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

1. Samverkarna i Östernärke beviljas evenemangsbidrag på landsbygden om 20 
000 kr för pilotprojektet Kanalfestivalen 2023. 

2. Medlen ska användas i enlighet med inlämnad budget för de avgiftsfria 
aktiviteter som under fredag dag och söndag är öppna för allmänheten. 

3. Medlen tas ur budgeten för landsbygdsbidrag. 

4. Redovisning av projektet ska ske senast en månad efter avslutat projekt och 
inom två år efter Kultur- och fritidsnämndens beslut om beviljat bidrag. 

8 Beredning: Upprustning av samlingslokaler - 
Samverkarna i Östernärke 
Ärendenummer: Kof 708/2023 
Handläggare: Lotten Hansson 14:35-14:45 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Samverkarna i Östernärke är en paraplyförening för föreningar och 
organisationer i området. På idrottsplatsen Odenvallen i Odensbacken finns en 
rotunda som Samverkarna i Östernärke planerar att renovera och rusta upp så 
den kan fungera som en samlingslokal som ska kunna användas året om för 
evenemang, möten och aktiviteter. Utöver bidrag från Kultur- och 
fritidsnämnden söks också medel från LEADER, och föreningen finansierar 
en del själva. 

Beslutsunderlag 
Bidragsansökan, 2023-04-20 
Signerat hyresavtal 
Intyg renovering av Rotundan 
Ansökan till LEADER 
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Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

- Ärendet är berett. 

 

Fika 14.45-15.00  
 

9 Beredning: Återbetalning av verksamhetsbidrag Ibn 
Rushd 
Ärendenummer: Kof 444/2023 
Handläggare: Josiane Saade 15:00-15:10 

Ärendebeskrivning 
Kultur och fritidsnämnden har betalat ut föreningsbidrag till studieförbundet 
Ibn Rushd. Då det har framkommit att Ibn Rushd inte har bedrivit någon 
verksamhet under två år då bidrag har betalats ut föreslås att dessa medel 
återbetalas. 

Beslutsunderlag 
Brev till Ibn Rushd 230203 
Svar från Ibn Rushd 230217 
Svar från Rushd 230314 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

- Ärendet är berett. 

10 Beredning: Kulturprojektbidrag - Livescen Hästhagen, 
KFUM Örebro ungdom 
Ärendenummer: Kof 705/2023 
Handläggare: Maria Nyström 15:10-15:20 

Ärendebeskrivning 
KFUM Örebro söker 175 000 kr i Kulturprojektbidrag för projektet ”Livescen 
& Utomhusbio i Hästhagen”. Syftet med projektet är att låta kulturen ta plats i 
Hästhagen och erbjuda Örebroarna en sommarscen med lokala artister samt 
utomhusbio på storbildsskärm. Utifrån ett begränsat budgetutrymme inom 
kulturprojektbidrag föreslår förvaltningen ett beviljande på 50 000 kr och att 
utbud och innehåll anpassas efter en minskad budget. Förvaltningen föreslår 
att de beviljade medlen främst används till livescenen. 

Projektet innefattar nio tillfällen med musik/dans-arrangemang och 
utomhusbio med 14 filmvisningar i Hästhagen under sommarlovet. 
Aktiviteterna ska vara gratis och öppna för allmänheten. 
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Huvudmålgruppen är barn och unga upp till 25 år och KFUM bedömer att 
projektet kan bidra till att locka många ungdomar, en målgrupp som annars är 
svår att nå. 

KFUM bedriver verksamhet i Hästhagen som innefattar glasscafé, dagkollo 
och uthyrning av aktiviteter inom idrott och friluftsliv, såsom minigolf, 
kanoting och discgolf. Genom Lov Örebro med finansiering från Kultur- och 
fritidsnämnden är aktiviteterna gratis för barn och unga under sommarlovet. 
Inom finansieringen från Lov Örebro kommer 30 000 kr avsättas för att 
erbjuda utomhusbio. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om kulturprojektbidrag 2023-01-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

- Ärendet är berett. 

11 Ordförandes information 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 15:20-15:25 

Ärendebeskrivning 
Ordförande informerar om aktuella händelser. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

12 Förvaltningsdirektörens information 
Handläggare: Anna Nordlund 15:25-15:30 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsdirektören informerar om aktuella händelser. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

13 Verksamhetschefernas information 
Handläggare: Richard Fagerström, Ulf Lindin, Lars Hilmersson, Elisabeth 
Magnusson, Maria Cederskär 15:30-15:45 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser inom respektive 
verksamhetsområde: 
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- Drift av anläggningar och lokaler 
- Öppna mötesplatser 
- Bibliotek och kulturskola 
- Natur- och kulturliv 

Information från enhetschef för SUS (Stöd, utveckling och samverkan) 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

14 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Kof 892/2023 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut anmäls till nämnden via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Anmälan av delegationsbeslut, 230413-230517 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

15 Redogörelse av stickprovsärende (delegationsbeslut) 
Ärendenummer: Kof 682/2023 
Handläggare: Lotta Perkiö 15:45-15:50 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse av delegationsbeslut Kof 682/2023: Avtal - Mitt ibland oss-Ett 
samtal om gängkriminalitet. 

Protokollsjusteraren väljer ett nytt delegationsbeslut från listan för redogörelse 
på kommande nämnd.  

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Nytt delegationsbeslut redovisas på kommande nämnd. 

16 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Kof 893/2023 
Handläggare: Sophie Persson 
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Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till nämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

17 Övriga frågor 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 
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