
 

Protokoll Ft 376/2021 

  1 (12) 

Fritidsnämnden 
 
Datum: 2021-06-17 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Marie Brorson (S) §§ 93–112 
Sebastian Cehlin (M) §§ 93–112 
Roland Dahl (S) §§ 93–112 
Pär-Åke Sundkvist (S) §§ 93–112 
Ingela Hallblom (S) §§ 93–112 
Per-Ove Karlsson (S) §§ 93–112 
Ulf Wilnerzon (KD) §§ 93–112 
Marianne Hamp (M) §§ 93–112 
Lennart Carlsson (M) §§ 93–112 
Christina Bremer (M) §§ 93–112 
Habib Brini (SD) §§ 93–112 
 
Tjänstgörande ersättare 
Torbjörn Olsson (KD) ersätter Alexandra Royal (C) §§ 93–112 
Osman Ali Isaak (S) ersätter Hanna Altunkaynak (S) §§ 93–112 
Aneta Glusniewska (S) ersätter Farima Shabanzadeh (V) §§ 93–112 
 
Närvarande ersättare 
Kåge Svensson (V) §§ 93–112 
 
Övriga 
Anna Nordlund Förvaltningschef 
Sophie Persson Nämndsekreterare 
Jenny Nielsen Ekonom 
Richard Fagerström Verksamhetschef 
Elisabeth Magnusson Verksamhetschef 
Åsa Wistrand Verksamhetsansvarig planerare 
Hanna Richter Planerare 
Thomas Eek Planerare 
Helen Åhlén Planerare 
Elisabet Wallin Ungdomskonsulent 
Marie Hillius Lokalstrateg 
Reshne Gadan Lokalstrateg 
 
Paragraf 93–112 
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Sophie Persson, sekreterare 
 
Digitalt justerat. 
 
 
Marie Brorson (S), ordförande 
 
 
Lennart Carlsson (M), justerare  
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§ 93 Protokollsjusterare 
Handläggare: Sophie Persson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Lennart Carlsson (M) utses till justerare med Christina Bremer (M) som 
ersättare. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Lennart Carlsson (M) utses till justerare med Christina Bremer (M) som 
ersättare. 

§ 94 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Ärende 16 flyttas till ärende 10. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns med ovan angivna ändringar. 

§ 95 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Lennart Carlsson (M) anmäler en övrig fråga angående åtgärder för 
Kilsmobadet och Dimbobadet. Frågan föreslås besvaras efter punkten 
om information om motionsspåren. 

Per-Ove Karlsson (S) anmäler en övrig fråga angående bokningar för KFUM. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Anmälan av övriga frågor tas till protokollet. 

§ 96 Information: Ekonomisk månadsrapport 
Ärendenummer: Ft 12/2021 
Handläggare: Jenny Nielsen 
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Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om ekonomisk månadsrapport för juni månad. 

Förbrukningen t.o.m. sista maj visar ett utfall på 42,9 %, vilket är över det 
riktvärde som gäller för perioden om 41,7 %. 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. 
Troligtvis kommer det precis som förra året att finnas både kostnadsökningar 
och kostnadsminskningar inom verksamheterna. Hur nämndens ekonomi 
påverkas i sin helhet kommer att analyseras mer djupgående delårsrapporten 
som presenteras i augusti. 

Underskottet på fritidsnämnden har ökat med 60 tkr jämfört med resultatet i 
delår 1 rapporten, detta med anledning till att Idrotten tappar mer intäkter än 
beräknat. I övrigt är prognosen oförändrad. 

Prognosen för nämndens investeringar visar inte på några ändringar mot delår 
1 rapporten. Nämnden förväntas fortfarande göra ett överskott med 73 tkr 
mot budgeten och avser det överförda medel för Hundlekplats Lundby. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport juni, 2021-06-17 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 97 Beslut: Budgetkompensation Eyrabadet 2021-2024 
Ärendenummer: Ft 373/2021 
Handläggare: Richard Fagerström 

Ärendebeskrivning 
I november 2020 genomförde räddningstjänsten en tillsyn av Eyrabadet där 
resultatet visade på ett antal åtgärder som måste genomföras för att leva upp 
till gällande myndighetskrav. 

Efter att Lokalförsörjningsenheten undersökt frågan kring avtal har man 
kommit fram till att det är hyresgästen, det vill säga Fritidsnämnden, som ska 
stå för kostnaderna av utförandet samt för hyreskonsekvensen av den 
investering som fastighetsägaren måste utföra. Investeringen för 
fastighetsägaren motsvarar 925 tkr.  
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Hyresavtalet med Örebroporten förlängdes nyligen till 2024-12-31. Åtgärderna 
måste genomföras innan 2021-06-01. 
 
Då Fritidsnämnden inte har de ekonomiska förutsättningarna i befintlig 
budgetram har tillfälligt tilläggsanslag för hyreskonsekvens begärts av 
Kommunstyrelsen. KS fattade beslut den 8 juni om att bevilja tillägget. 
 
För 2021 utgår halvårseffekt av hyresökningen och Fritidsnämndens 
hyreskostnad ökar därför med 168 tkr. Programnämnd Samhällsbyggnad 
föreslås kompenseras med motsvarande belopp för vidare fördelning till 
Fritidsnämnden. Helårseffekt för 2022 hanteras i ordinarie budgetprocess och 
kompensationen återförs 2025. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS § 130, 2021-06-08 
Bilaga 1 – Föreläggande Eyrabadet, 2020-12-29 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Tillfälligt tilläggsanslag för åtgärder på Eyrabadet tas emot från 
Kommunstyrelsen via Programnämnd samhällsbyggnad. 

2. Beslutet överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för kännedom. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Tillfälligt tilläggsanslag för åtgärder på Eyrabadet tas emot från 
Kommunstyrelsen via Programnämnd samhällsbyggnad. 

2. Beslutet överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för kännedom. 

§ 98 Beslut: Nytt hyresavtal Brickebackens bad 
Ärendenummer: Ft 386/2021 
Handläggare: Richard Fagerström 

Ärendebeskrivning 
I mars 2021 sa fastighetsägaren Futurum upp nuvarande hyresavtal gällande 
Brickebackens bad för villkorsändring. Villkoret som Futurum ville ändra var 
hyresbeloppet. 

Det nuvarande hyresavtalet löper till och med 2021-12-31, varpå Futurum 
föreslagit ett nytt hyresavtal med start 2022-01-01 med en högre årshyra. 

För att möjliggöra en smidig avtalshantering vid ett eventuellt nybyggt badhus i 
Brickebacken så har avtalsperioden för det nya hyresavtalet satts med 12 
månaders löptid åt gången, med 9 månaders uppsägningstid. Futurum har i 
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samband med detta även mätt upp bad och motionsytor samt idrottshall, som 
inryms inom hyresavtalet, då ytan i tidigare hyresavtal varit felaktig. 

Futurums nya avtalsförslag innebär en hyresökning på 1 300 tkr från år 2022 
och den totala ytan korrigeras från 2 669 kvm till 2 961 kvm.     

Efter en juridisk och ekonomisk granskning av det nya hyresavtalet bedömer 
Lokalförsörjningsenheten den nya hyresnivån som skälig. Således kommer det 
nya hyresavtalet att behöva skrivas på om Örebro kommun önskar att behålla 
Brickebackens bad efter 2021-12-31. Hyresavtalet hittas i sin helhet i Bilaga 1 – 
Avtalsförslag Brickebackens bad, 2021-06-02. 

Med anledning av ovan föreslås Fritidsnämnden godkänna att avtalet 
överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för godkännande av nytt 
hyresavtal, samt att den ekonomiska konsekvensen tas med i beaktning under 
budgetprocessen för 2022. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Avtalsförslag Brickebackens bad, 2021-06-02 
Bilaga 2 – Nuvarande avtal Brickebackens bad 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Fritidsnämnden godkänner att avtalet överlämnas till Programnämnd 
samhällsbyggnad för godkännande av nytt hyresavtal. 

2. Fritidsnämnden lyfter in den ekonomiska konsekvensen vidare i 
budgetprocessen för 2022, då kostnadsökning inte ryms inom befintlig budget. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Fritidsnämnden godkänner att avtalet överlämnas till Programnämnd 
samhällsbyggnad för godkännande av nytt hyresavtal. 

2. Fritidsnämnden lyfter in den ekonomiska konsekvensen vidare i 
budgetprocessen för 2022, då kostnadsökning inte ryms inom befintlig budget. 

§ 99 Information: Sommaraktiviteter i Örebro kommun 
2021  
Handläggare: Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om extra satsning för sommaraktiviteter i Örebro 
kommun 2021. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 100 Information: Motionsspåren 
Handläggare: Hanna Richter 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om status för motionsspåren i Örebro kommun. 

Gällande Karlslunds motionsspår har vi en projektledare från Tekniska 
förvaltningen. Upphandlingen för belysning är genomförd. Vi har kontakt med 
miljökontoret för hantering av gamla stolpar och hur de ska saneras. Tidsplan 
klar först när vi vet vilket företag som är upphandlat. 

Gällande Markaspåret fick vi medel i april och projektledare tillkommer i 
augusti. Beställning av projektering belysning är gjord men svårt att säga något 
om tidsplan i nuläget. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 101 Svar på övrig fråga från Lennart Carlsson (M) om 
åtgärder för Kilsmobadet och Dimbobadet  
Handläggare: Hanna Richter 

Ärendebeskrivning 
Lennart Carlsson (M) anmälde en övrig fråga till dagordningen 
angående åtgärder för Kilsmobadet och Dimbobadet. Frågan besvaras av 
planerare på friluftsliv, Hanna Richter. Problemen vid baden ska vara 
åtgärdade. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 102 Information: Tjugestabadet 
Handläggare: Åsa Wistrand 
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Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om status för arbetet med bryggor och pålar vid 
Tjugestabadet i Glanshammar. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 103 Redogörelse av delegationsbeslut 
(stickprovsärende) 
Ärendenummer: Ft 224/2021 
Handläggare: Åsa Wistrand 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse av delegationsbeslut Ft 224/2021 - avtal dykning och 
säkerhetsöversyn vid friluftsbad i Örebro kommun 2021. 

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. Ärende Ft 683/2020 redogörs på kommande nämndsammanträde. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Ärende Ft 683/2020 redogörs på kommande nämndsammanträde. 

§ 104 Information: Arenautredningen 
Handläggare: Marie Hillius, Reshne Gadan 

Ärendebeskrivning 
Marie Hillius och Reshne Gadan från Lokalförsörjningsenheten informerar 
kring arenautredningen. 

Kommundirektörens uppdrag från Kommunstyrelsen 2020-11-10 kan 
sammanfattas i följande deluppdrag: 

1. Ny samlad driftorganisation 
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2. Ny hyresprocess samlad hos Kommunstyrelseförvaltningen 
3. Modell för elitstödet styrs från kontantbidrag till anläggningsstöd 
4. Framtida hantering av namnrättigheterna för arenorna vid Eyrafältet 

Under våren har de olika deluppdragen utretts. Deluppdraget för elitstödet 
kräver dock närmare utredning innan ett underlag kan presenteras. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 105 Information: Fritidsbanken 
Handläggare: Elisabet Wallin 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om Fritidsbankens verksamhet i Markbacken och 
Odensbacken. Information om sommaren 2021 och planering för framtiden. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 106 Ordförandens information 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar om aktuella händelser. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. 

Information om förvaltningens arbete med omställning i och med att samhället 
öppnar upp mer igen. Fokus på att uppöppnande sker på ett så säkert sätt som 
möjligt. Beroende på hur läget utvecklar sig kan stabsläget komma att 
påverkas under sommaren. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 108 Verksamhetschefernas information 
Handläggare: Richard Fagerström, Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser. 

Richard Fagerström informerar om beslut på delegation om att stänga av 
Örebro futsals bokning av lokaler med anledning av att de ej hanterat sin 
ekonomi och kommunikation med oss på ett bra sätt. Beslutet är dock hävt nu 
då de har gjort upp en avbetalningsplan. 

Vattennivån vid Hästhagens bryggbad har ökat och det finns risk och fara 
utifrån strömningar. Dock kommer strömmarna minska under sommaren. 

Cykelfärjan vid Ässundet (Åbäket) kommer att gå igen så fort registrering är 
klar hos Transportstyrelsen. 

Information om inbrott vid Hagabadet, dock utan större skadegörelse och 
stöld av värdesaker. 

Information om vattenskada i Risbergskas idrottshall. Risken finns att det är en 
stor läcka. 
 

Elisabeth Magnusson informerar om nuvarande ordförandebeslut som gäller 
fram till och med den 27 juni. Vi har börjat öppna upp vid tekniska kvarnen, 
lekladan och börjar hyra ut våra lokaler igen. 

Feriepraktikanter är på plats där några har hand om sommarlovsaktiviteter. En 
handledare och 10 feriepraktikanter är placerade i Wadköping/Karlslund 
samt inom Fritidssektorn. 

Digitalt justerat



ÖREBRO Protokoll  

  11 (12) 

Gratis guidning i Wadköping kl 14 varje dag under hela sommaren samt 
i Karlslund kl 11 och 15 onsdag, torsdag och söndag mellan 1 juli-15 augusti. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 109 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ft 378/2021 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Fattade delegationsbeslut redovisas till Fritidsnämnden via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut perioden 210520–210614 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 110 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Ft 379/2021 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Protokoll samverkan, 2021-06-07 
Postlista 210520-210614 
Årshjul 2021 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 111 Övriga frågor 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Per-Ove Karlsson (S) anmälde i början av sammanträdet in en övrig fråga 
angående bokningar för KFUM. Frågan besvaras vid nästkommande 
nämndsammanträde. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Övrig fråga från Per-Ove Karlsson (S) gällande bokningar för KFUM 
besvaras på nästkommande nämndsammanträde. 

§ 112 Svar på övrig fråga från Lennart Carlsson (M) om 
föreningslivet i Vivalla 
Handläggare: Thomas Eek 

Ärendebeskrivning 
Lennart Carlsson (M) anmälde vid förra nämndsammanträdet en övrig fråga 
gällande föreningslivet i Vivalla. Frågan avser vilka föreningar som finns, hur 
många personer som är engagerade samt hur ser det ut med föreningsbidrag till 
dessa föreningar. 

Frågan besvaras av Thomas Eek, planerare på Föreningsenheten. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet.
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