
   
 
 

  
 

 
 

  
  

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 
 

 
 

  
  
  

  
  

  
 

 
 
 
 

I 
ÖREBRO 

Protokoll Sam 9/2022 

Programnämnd samhällsbyggnad 

Datum: 2022-03-24 
Tid: 11.50–11.55 
Plats: Berget, Citypassagen 

Närvarande ledamöter 
Ullis Sandberg (S) 
Linda Larsson (C) 
Patrik Jämtvall (L) 
David Gelinder (KD) 
Johan Kumlin (M) 
Kemal Hoso (S) 
Per Lilja (S) 
Gun Carlestam Lewin (S) 
Anders Olsson (C) 
Linn Josefsson (V) 
Håkan Jacobsson (M) 
Maria Sääf (MP) 
Helena Ståhl (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
Jonas Håård (S) Ersätter Anna Hedström (S) 
Krister Eriksson (M) Ersätter Maria Hedwall (M) 

Närvarande ersättare 
Gösta Eriksson (S) 
Anders Hagström (KD) 
Sunil Jayasooriya (V) 
Tommy Sjöstrand (L) 

Övriga 
Erik Blohm Stadsbyggnadschef 
Caroline Berg Nämndsekreterare 
Robert Lindby Nämndsekreterare 
Erik Skagerlund Verksamhetschef 
Kerstin Hellberg Enhetschef 
Therese Marcusson Enhetschef 

Paragraf 51 
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ÖREBRO Protokoll 

Caroline Berg, sekreterare 

Digitalt justerat protokoll. 

Ullis Sandberg (S), ordförande 

Johan Kumlin (M), justerare 
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ÖREBRO Protokoll 

§ 51 Ombudgetering investeringsram för utveckling av 
ridanläggningen i Karlslund 
Ärendenummer: Sam 45/2019 
Handläggare: Sofia Engström och Linn Hammar 

Ärendebeskrivning 
Ridanläggningen i Karlslund utgör en av Örebro kommuns största 
breddidrottsarenor, och ridskoleverksamheten är en av Sveriges största med 
cirka 600 individuella besök varje vecka. Föreningen som hyr ridanläggningen 
har strax över 1 000 medlemmar, varav 90 procent är flickor/kvinnor. 

Under 2020 genomfördes en upphandling för att utveckla anläggningen. Med 
anledning av att inkomna anbud låg över beslutad budget gjordes ett omtag 
under 2021 för att hitta enklare och billigare lösningar. Under vintern 
2021/2022 har därför en ny upphandling genomförts som visar att 
kostnaderna har kunnat arbetats ner, men fortfarande ligger över beslutad 
budget. 

För att det ska vara möjligt att genomföra utvecklingen av ridanläggningen och 
säkra en viktig anläggning för både flickors och kvinnors fritidsaktiviteter, och 
för kulturreservatet Karlslunds attraktivitet, föreslås fem miljoner kronor 
(mnkr) ombudgeteras inom Programnämnd samhällsbyggnads investeringsram. 

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-03-11 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad: 

1. Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att ombudgetera fem mnkr inom 
investeringsområdet fastighetsinvesteringar till investeringen för utveckling av 
ridanläggningen i Karlslund. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Yrkande 
Johan Kumlin (M) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag samt att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet. 

Patrik Jämtvall (L) yrkar avslag på Stadsbyggnads förslag. 

Proposition 
Ordförande Ullis Sandberg (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga bifall till Stadsbyggnads förslag respektive Patrik Jämtvalls (L) yrkande om 
avslag på Stadsbyggnads förslag. 

Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd 
samhällsbyggnad beslutar enligt Stadsbyggnads förslag. 
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ÖREBRO Protokoll 

Därefter ställer ordföranden Johan Kumlins (M) yrkande om att få lämna ett 
särskilt yttrande till protokollet under proposition och finner att 
Programnämnd samhällsbyggnad bifaller detta. 

Beslut 
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar: 

1. Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att ombudgetera fem mnkr inom 
investeringsområdet fastighetsinvesteringar till investeringen för utveckling av 
ridanläggningen i Karlslund. 

2. Johan Kumlin (M) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservation 
Patrik Jämtvall (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
yrkande om avslag på Stadsbyggnads förslag. 
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Särskilt yttrande 

Ärende: 7 PN Samhällsbyggnad 
Ärendenummer: Sam 45/2019 Örebro kommun 
" Ombudgetering karlslund " 2022-03-23 

Moderat styrning ger rätt förutsättningar från start 

Moderaterna har länge påtalat vikten av ordning och reda i ekonomin, och med det även 
ge rätt förutsättningar från början. Att planera och att ha visioner är en förutsättning för 
att en kommun ska kunna växa, men då måste förutsättningarna och visionerna vara 
samspelta. 

Ridverksamheten är en viktig del för många örebroare och då måste rätt förutsättningar 
ges från start. Vi moderater tycker att hästsporten är viktig för örebroarna men rätt 
förutsättningar måste ges från start. Att i efterhand behöva justera budgeten tyder på 
bristande ledning från de styrande socialdemokraterna. 

Men då vi moderater anser att det är en viktig del av fritidsverksamheten för många 
örebroare väljer vi att bifalla beslutet. 

För Moderaternas grupp i nämnden 

Johan Kumlin (M) 



Liberalerna 
Avslagsyrkande 

Ombudgetering investeringsram för utveckling av 
Ridanläggningen i Kar/stund 

Ärende: Ombudgetering Ridanlägg PN Samhällsbyggnad 

Ärendenummer: Sam 45/2019 Örebro kommun 

2022-03-24 

Renovera det behov som finns i befintliga byggnader för att säkra 
djurhållningen. 
En vidlyftig renovering med utökning av stall hjälper inte det faktiska behovet. 
Karlslunds kultur-, natur, och fritidsområde ska utvecklas. Det är Liberalerna ense om, det är i 
viss mån hur som skiljer oss åt. Det är mycket som ska få plats i Karlslund. Både yta, atmosfär 
och en stor bredd på verksamhet ska få plats. Det betyder att ingen verksamhet får bli för stor 
som kan riskera att ytan minskar för annat eller slita på området för mycket. 
Karlslund är ett underbart vackert promenadområde som ej heller ska exploateras för mycket. 
Promenare, kulturkonsumenter och näringsliv måste kunna blandas och harmonisera med 
varandra . 

Liberalerna anser att en ridskola och hästar hör till området och har alltid gjort. Det är både en 
del av kulturarvet, fritidssysselsättningen och trevligt inslag i mångfalden. Men det betyder 
inte att vi delar målet med att ridskolan ska bli landets största. Den ska vara bra och lagom stor 
för att vara livskraftig men inte ta för mycket av plats. Den ska vara lagom stor för att rymmas i 
de byggnader som finns idag. Möjligtvis så ska byggnader byggas ut i den mån som är möjligt. 
Likaså krävs det att ridskolan inte blir större än att det finns dagliga rasthagar som kan hållas 
bra både för djurskydd och en fin naturmiljö. 

En annan viktig aspekt är att ridskolan inte byggs om i en för stor utsträckning än att 
föreningen kan bära kostnaderna. Kommunens ansvar är att inte sätta igång byggen vars 
driftskostnader blir för höga och kan bäras av föreningar eller skattepengar. Föreningars 
engagemang och vilja kan vara hur bra och stark som helst, men ytterst ligger ansvaret på 
kommunen. Vi är också ytterst skeptiska till att "tvinga" fritidsnämnden i förväg att allokera 
nära 300 000 mer i drift till en idrottsanläggning som inte kan användas till mer en förening 
och kanske kräva höga omprioriteringar. Fokus för ridskolan bör vara barn och ungdomar och 
därmed behöver inte ridskolan "växa ur" Karlslunds kultur och friluftsområde, alltså inte bli 
för stor. Det finns fler alternativ för vuxnas fritidssysselsättning inom ridsport i kommunens 
anläggnings häng. 

1 



Liberalerna 
Med anledning av denna inställning yrkar Liberalerna de byggnationer som planerats räknas 
om till att fokusera på ombyggnation och renovering så djurskyddet kan förbättras samt håller 
den kostnadsram som är satt. 

Liberalerna yrkar på avslag till förmån för eget förslag 

Faller vårt avslagsyrkande så är detta tillika en reservation 

För Liberalerna 

Patrik Jämtvall 

2:a vice ordförande Programnämnd samhällsbyggnad 

Talesperson samhällsbyggnad 

Liberalerna i Örebro kommun 
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