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Fritidsnämnden 
 
Datum: 2022-03-17 
Tid: 14:00–17:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Jonas Håård (S) §§ 33-50 
Alexandra Royal (C) §§ 33-50 
Hanna Altunkaynak (S) §§ 33-50 
Roland Dahl (S) §§ 33-50 
Pär-Åke Sundkvist (S) §§ 33-50 
Ingela Hallblom (S) §§ 33-50 
Per-Ove Karlsson (S) §§ 33-50 
Ulf Wilnerzon (KD) §§ 33-48 
Farima Shabanzadeh (V) §§ 33-50 
Marianne Hamp (M) §§ 33-50 
Christina Bremer (M) §§ 33-50 
Habib Brini (SD) §§ 33-50 
 
Tjänstgörande ersättare 
Osman Ali Isaak (S) ersätter Mikael Rundgren (L) §§ 33-50 
Torbjörn Olsson (KD) ersätter Lennart Carlsson (M) §§ 33-50 
Peter Westberg (M) ersätter Sebastian Cehlin (M) §§ 33-50 
Kåge Svensson (V) ersätter Ulf Wilnerzon (KD) §§ 49-50 
 
Övriga 
Anna Nordlund Förvaltningschef 
Sophie Persson Nämndsekreterare 
Johan Mindelius Ekonom 
Richard Fagerström Verksamhetschef 
Elisabeth Magnusson Verksamhetschef 
Susanne Seger Administrativ samordnare 
Thomas Eek Planerare 
John Andersson Planerare 
 
Paragraf 33–50 
 
 
 
 
 
 
Sophie Persson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
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Jonas Håård (S), ordförande 
 
 
 
Farima Shabanzadeh (V), justerare  
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§ 33 Protokollsjusterare 
Handläggare: Sophie Persson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Farima Shabanzadeh (V) utses till justerare med Marianne Hamp (M) som 
ersättare. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Farima Shabanzadeh (V) utses till justerare med Marianne Hamp (M) som 
ersättare. 

§ 34 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden föreslår att informationen om säkerhetspolitiskt läge flyttas till 
punkt 4 i dagordningen. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns med ovan angivna ändringar. 

§ 35 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ges möjlighet att anmäla övriga frågor till dagordningen. 

Kåge Svensson (V) anmäler en övrig fråga om finansiering av Fritidsbanken. 

Farima Shabanzadeh (V) anmäler en övrig fråga om Örebroandan. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Övriga frågor läggs till dagordningen. 

§ 36 Information: Säkerhetspolitiskt läge 
Handläggare: Susanne Seger 



ÖREBRO Protokoll  
 

  4 (13) 
 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om kommunens hantering av ny krissituation med 
anledning av situationen i Ukraina. Samordningsfunktionen i kommunen under 
ledning av säkerhetsavdelningen. Förvaltningarna utser en kontaktperson för 
respektive förvaltning. För närvarande har kommunen tre fokusområden; 
försörjningsfrågor, cyberattacker och flyktingvågen. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 37 Information: Ekonomisk månadsrapport 
Ärendenummer: Ft 12/2022 
Handläggare: Johan Mindelius 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om ekonomisk månadsrapport för mars månad. 

Förbrukningen t.o.m. sista februari visar ett utfall på 18 %, vilket är något över 
riktvärdet som gäller för perioden om 17 %. För perioden kan nämnas att det 
finns investeringskostnader under posten ”Ofördelat” i tabell ovan som ligger 
med under driftsredovisningen innan fakturorna attesteras. Justerad 
förbrukning bortsett från investeringskostnaderna är 16 %.  

Flera oregelbundenheter finns inom nämndens ekonomi som bidrar till ett 
ojämnt resultat över året. Bland annat gäller det utbetalningar av nämndens 
olika bidrag samt större underhållskostnader som normalt kommer in under 
senare del av året. För perioden ses även låg förbrukning inom vissa av 
verksamheterna vilket till stor del beror på att det för perioden saknas 
bokförda internhyror, men som då istället finns med under posten ”Ofördelat” 
vilket gör att det på totalen finns inkluderat för nämnden som helhet. 

För perioden har det inte gjorts någon prognos för helåret. Prognosarbetet 
kommer att påbörjas inom de kommande veckorna och presenteras i maj i 
samband med delårsrapport 1. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport mars, 2022-03-17 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 38 Beslut: Hyressänkning ÖSK fotboll 
Ärendenummer: Ft 789/2021 
Handläggare: Richard Fagerström 

Ärendebeskrivning 
Utifrån att ÖSK fotboll AB degraderats från Allsvenskan till Superettan inför 
säsongen 2022 har en förfrågan inkommit gällande hyressänkning. I nuvarande 
avtal framgår att ÖSK har rätt att omförhandla ersättningsnivå om ÖSK 
nedgraderas.  

ÖSK fotboll AB står för 85% av de totala intäkterna på Behrn arena fotboll (se 
bilaga 4). Enligt ÖSK fotboll AB kommer klubben ej att ha betalningsförmåga 
enligt nuvarande nivå om ÖSK fotboll AB förblir ett lag i Superettan över flera 
år. Genom att bevilja en hyressänkning för 2022 ur ett affärsmässigt perspektiv 
förbättras möjligheterna för Fritidsnämnden att säkra en långsiktig intäkt i 
enlighet med nuvarande ekonomisknivå på Behrn arena fotboll. 

Med anledning av ÖSK nedgraderats till Superettan föreslås nämnden att 
besluta en tillfällig hyressänkning för 2022. 

Beslutsunderlag 
- Avtal för ÖSK fotboll AB, nyttjande av Behrn arena (Ft 61/2010) 
- Projektavtal (Ft 27/2020) 
- Skrivelse gällande önskemål om sänkt hyra för året 2022 (Ft 79/2021) 
- Intäktsöversikt för Behrn arena, Arenautveckling Eyrafältet (Ks 1659/2019) 

Förslag till beslut 
Majoritetens förslag till Fritidsnämnden: 

1. ÖSK fotboll AB ges en hyressänkning för året 2022, nyttjanderättsavtalet 
sänks med 900 tkr förutsatt att Fritidsnämnden erhåller motsvarande 
kompensation från Kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda behov. 

2. Delar av projektavtalet, staketering och kameror, övergår permanent till 
Fritidsnämnden, en sänkt kostnad för ÖSK på 190 tkr. Intäktsbortfallet 
hanteras inom befintlig budgetram för idrottsenheten. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. ÖSK fotboll AB ges en hyressänkning för året 2022, nyttjanderättsavtalet 
sänks med 900 tkr förutsatt att Fritidsnämnden erhåller motsvarande 
kompensation från Kommunstyrelsens utrymme för oförutsedda behov. 
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2. Delar av projektavtalet, staketering och kameror, övergår permanent till 
Fritidsnämnden, en sänkt kostnad för ÖSK på 190 tkr. Intäktsbortfallet 
hanteras inom befintlig budgetram för idrottsenheten. 

§ 39 Beslut: Skötselbidrag för föreningsägda anläggningar 
Ärendenummer: Ft 35/2021 
Handläggare: Thomas Eek 

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 2022 års 
verksamhet har totalt 24 föreningar inkommit med ansökningar, 22 föreningar 
föreslås beviljat bidrag. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning skötselbidrag 2022 
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 2022 enligt fördelning i 
bilaga 1. 

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

Yrkande 
Jonas Håård (S), Hanna Altunkaynak (S), Roland Dahl (S), Pär-Åke Sundkvist 
(S), Ingela Hallblom (S), Per-Ove Karlsson (S), Osman Ali Isaak (S), Alexandra 
Royal (C), Ulf Wilnerzon (KD), och Torbjörn Olsson (KD) yrkar om tillägget 
att Fritidsnämnden beviljar Segersjö Fältrittklubb 127 066 kronor för 
skötselbidrag 2022 och att medlen tas från planeringsreserven. 

Proposition 
Ordförande Jonas Håård (S) ställer tilläggsyrkandet under proposition och 
finner att nämnden beslutar enligt detta. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja skötselbidrag för 2022 enligt fördelning i 
bilaga 1. 
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2. Medel för bidragen tas från ordinarie budget för skötsel av föreningsägda 
anläggningar. 

3. Fritidsnämnden beslutar att bevilja Segersjö Fältrittklubb 127 066 kronor för 
skötselbidrag 2022 och att medlen tas från planeringsreserven. 

§ 40 Beslut: Uppskjuten revidering av idrottspolitiska 
programmet 
Ärendenummer: Ft 145/2022 
Handläggare: Sophie Persson, Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Det idrottspolitiska programmet är ett styrdokument för de kommunala 
nämndernas och bolagens folkhälsoarbete i Örebro kommun. Programmet 
uttrycker en värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten inom 
Örebro kommun och visar på den politiska inriktningen. Genom den politiska 
inriktningen är ambitionen att kunna stödja idrotten så att ett långsiktigt 
samarbete mellan kommunen och idrottsrörelsen formar en idrott för alla 
invånare. 
 
Kommunfullmäktige antog programmet den 26 september 2018 (§ 140) med 
en giltighetstid perioden 2018–2022, för att sedan revideras 2022 och därefter 
vid varje ny mandatperiod.  

På grund av coronapandemin som startade 2020 har arbetet med att uppnå 
målen i programmet inte varit möjlig. Förvaltningen föreslår därför att 
giltighetstiden förlängs och att revideringen av programmet skjuts upp. 

Beslutsunderlag 
Idrottspolitiskt program för Örebro kommun, 2018-04-06 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Nuvarande idrottspolitiska program ska gälla till och med juni 2024. 

2. Arbetet med revidering av programmet påbörjas 2023. 

  

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Nuvarande idrottspolitiska program ska gälla till och med juni 2024. 

2. Arbetet med revidering av programmet påbörjas 2023. 

  

Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 
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§ 41 Beredning: Bidrag RF SISU 
Ärendenummer: Ft 69/2022 
Handläggare: Thomas Eek 

Ärendebeskrivning 
RF-SISU Örebro län har ansökt om verksamhetsbidrag för 2022 års 
verksamhet. RF-SISU Örebro läns verksamhet består av att stötta idrottslivet 
med främst utbildning men även övrigt stöd som föreningarna efterfrågar. 
Dessutom har organisationen ett uppdrag att arbeta med folkhälsa vilket sker i 
samverkan med Region Örebro län och Örebro kommun. Förvaltningen 
föreslår att RF-SISU Örebro län beviljas ett verksamhetsbidrag på 1 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om verksamhetsbidrag RF-SISU Örebro län 

• Kommunblad 
• Verksamhetsberättelse 2020 
• Verksamhetsinriktning 2020-2021 
• Årsmötesprotokoll 2021 

Överenskommelse Örebro kommun och RF-SISU Örebro län 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 42 Beredning: Förstärkt bidrag 
Ärendenummer: Ft 24/2022 
Handläggare: Thomas Eek 

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 2022 års verksamhet är det nio föreningar som 
skickat in totalt tio 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. Nio av 
tio ansökningar föreslås att beviljas del av ansökt belopp, till en total summa av 
587 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om förstärkt bidrag, Cykelklubben Armkraft 
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• Cykelklubben Armkraft, budget 2022 
Ansökan om förstärkt bidrag, Karlslund IF FK 

• Karlslund United, budget 2022 
• Karlslund United, vision 2022 

Ansökan om förstärkt bidrag, Kartgruppen OL föreningarna i Örebro 
• Kartgruppen, kartbidrag fördelning 2022 

Ansökan om förstärkt bidrag, Lillåns Tennisklubb 
• Lillåns Tennisklubb, årssammanställning timmar 
• Lillåns Tennisklubb, kostnad för städning 

Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro Badmintonklubb 
• Örebro badminton, bantider 2021, 2022 

Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro Fältrittklubb 
Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro Simallians – arrangemang 
Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro Simallians – paraverksamhet 
Ansökan om förstärkt bidrag, Örebro Tennisklubb 

• Örebro Tennisklubb, lokalkostnad, bantimmar 2022 
Ansökan om förstärktbidrag, Örebro Slalomförening 
Bilaga 1: Förslag på fördelning av förstärkt bidrag 2022 
Villkor förstärkt bidrag (Ft 259/2018) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 43 Ordförandens information 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar om aktuella händelser. 

Information om nästa nämndsammanträde i Odensbacken 21 april. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. 

Nya krissituationen tar kraft och energi och samordning sker löpande. Fokus 
på flyktingmottagande, gällande akut skede och kommande arbete. Sker i bred 
samverkan. 
 
Trainstationbussen för digitalt lärande hos kommuninvånare och personal har 
ingivits. 
 
Arbete pågår med att säkerställa lovverksamhet för 2022. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 45 Verksamhetschefernas information 
Handläggare: Richard Fagerström, Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser. 

Verksamhetschef för Wadköping/Karlslund informerar;  
 
- Slutfas inför lönerevision och påbörjad omfallsplanering. 
- Flera inbrott i Karlslundsområdet de senaste nätterna, polisanmält och EST-
anmält. 
- Firande av Cajsa Wargs födelsedag söndagen den 20/3 med ett inspirerande 
program i 1700-talets tecken. 
- Påskmarknad 10/4. 
- Många bokningar i Teaterladan, på Spelgården och i våra utställningslokaler. 
- OPENART placerar något/några konstverk i Wadköping och även på stråket 
ned från city till Wadköping för första gången. 
- Örebro teater spelar föreställning Råttfångaren 4-19 juni på Spelgården.  

Verksamhetschef för Fritid Richard Fagerström informerar om installation av 
två nya solcellslampor på hundlekplatsen i Lundby. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 
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- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 46 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ft 180/2022 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut under perioden 220209-220309 anmäls till nämnden via 
Meetings. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut perioden 220209-220309 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 47 Redogörelse av delegationsbeslut (stickprovsärende) 
Ärendenummer: Ft 81/2022 
Handläggare: John Andersson 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse av delegationsbeslut Ft 81/2022 - Uppsägning - avtal skötsel 
gemensamhetsytor Täby Motorstadion, Örebro MK. 

Ärende Ft 161/2022 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. 

2. Nytt delegationsbeslut redogörs på kommande nämndsammanträde. 
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§ 48 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Ft 181/2022 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Postlista 220209-220309 
Reviderat landsbygdsprogram 
Brev från IPSC 
Demokratikonferens 15 mars 
Protokoll samverkan 220307 
Attestlista 220317 
Inbjudan till Odensbacken 21 april 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 49 Övrig fråga från Kåge Svensson (V) om Fritidsbanken 
Handläggare: Kåge Svensson (V) 

Ärendebeskrivning 
Kåge Svensson (V) har anmält en övrig fråga till dagordningen 
om finansieringen av Fritidsbanken och arbetssituationen för personalen. 

Svar på frågan hanteras som en information på nämnd under våren. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 50 Övrig fråga från Farima Shabanzadeh (V) om 
Örebroandan 
Handläggare: Farima Shabanzadeh (V) 

Ärendebeskrivning 
Farima Shabanzadeh (V) anmälde en övrig fråga till dagordningen om 
Örebroandan och inbjudan till nämnden. 
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Ordförande Jonas Håård (S) svarar att Örebroandan kommer bjuda in 
nämnden till sin verksamhet framöver. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

 


	Fritidsnämnden
	§ 33 Protokollsjusterare
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 34 Godkännande av dagordning
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 35 Anmälan av övriga frågor
	Ärendebeskrivning
	Beslut

	§ 36 Information: Säkerhetspolitiskt läge
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 37 Information: Ekonomisk månadsrapport
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 38 Beslut: Hyressänkning ÖSK fotboll
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 39 Beslut: Skötselbidrag för föreningsägda anläggningar
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Yrkande
	Proposition
	Beslut

	§ 40 Beslut: Uppskjuten revidering av idrottspolitiska programmet
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 41 Beredning: Bidrag RF SISU
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 42 Beredning: Förstärkt bidrag
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 43 Ordförandens information
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 44 Förvaltningschefens information
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 45 Verksamhetschefernas information
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 46 Anmälan av delegationsbeslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 47 Redogörelse av delegationsbeslut (stickprovsärende)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 48 Inkomna skrivelser
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslut

	§ 49 Övrig fråga från Kåge Svensson (V) om Fritidsbanken
	Ärendebeskrivning
	Beslut

	§ 50 Övrig fråga från Farima Shabanzadeh (V) om Örebroandan
	Ärendebeskrivning
	Beslut



