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Fritidsnämnden 
 
Datum: 2022-11-10 
Tid: 14:00–16:30 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Jonas Håård (S) §§ 121-136 
Alexandra Royal (C) §§ 121-136 
Hanna Altunkaynak (S) §§ 121-136 
Pär-Åke Sundkvist (S) §§ 121-136 
Ingela Hallblom (S) §§ 121-136 
Per-Ove Karlsson (S) §§ 121-136 
Ulf Wilnerzon (KD) §§ 121-130 
Farima Shabanzadeh (V) §§ 121-136 
Marianne Hamp (M) §§ 121-136 
Lennart Carlsson (M) §§ 121-136 
Habib Brini (SD) §§ 121-136 
 
Tjänstgörande ersättare 
Osman Ali Isaak (S) ersätter Roland Dahl (S) §§ 121-136 
Kåge Svensson (V) ersätter Sebastian Cehlin (M) §§ 121-136 
 
Övriga 
Anna Nordlund Förvaltningschef 
Sophie Persson Nämndsekreterare 
Johan Mindelius Ekonom 
Richard Fagerström Verksamhetschef 
Elisabeth Magnusson Verksamhetschef 
Lotten Hansson Fritidskonsulent 
Thomas Eek Planerare 
Helen Åhlén Planerare 
Susanne Seger Administrativ samordnare 
Cecilia Eriksson Ekonom 
Kim Lindberg Kvalitetsstrateg 
Elisabet Wallin Ungdomskonsulent 

 
 
Paragraf 121–136 
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Sophie Persson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Jonas Håård (S), ordförande 
 
 
 
Marianne Hamp (M), justerare  
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§ 121 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. 

§ 122 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Jonas Håård 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns. 

§ 123 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ges möjlighet att anmäla övriga frågor till dagordningen. 

Inga övriga frågor. 

§ 124 Beslut: Nytt sammanträdesdatum 16 december 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden beslutade den 11 november 2021 (§163) om 
sammanträdestider för 2022. Med anledning av att Kulturnämnden och 
Fritidsnämnden planerat för en gemensam avslutning av mandatperioden den 
15 - 16 december 2022 föreslås Fritidsnämnden flytta det inplanerade 
sammanträdet från den 15 december till den 16 december kl 13.00. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 
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- Fritidsnämnden flyttar sammanträdet den 15 december till den 16 december.  

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Fritidsnämnden flyttar sammanträdet den 15 december till den 16 december.  

§ 125 Beredning: Tillsynsrapport 2022 
Ärendenummer: Ft 6/2022 
Handläggare: Helen Åhlén, Kim Lindberg, Cecilia Eriksson, Susanne Seger 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av Fritidsnämnden genomfört 
internkontroll enligt Tillsynsplan 2022. Internkontrollen är nämndens tillsyn av 
förvaltningens kontroll av den vardagliga verksamheten. Valet av 
nämndspecifika granskningsområden har skett utifrån den riskanalys som 
genomfördes våren 2021. 

Med utgångspunkt från genomförd riskanalys valdes följande 
granskningsområden ut till ”Tillsynsplan 2022”: 

1. Systematiskt brandskyddsarbete 
2. Rutin obetalda leverantörsfakturor 
3. Riktlinjer kränkande särbehandling 

Av de tre granskade tillsynsområdena har samtliga områdena uppvisat vissa 
brister. Bristerna är framför allt av mindre karaktär men det finns utrymme för 
förbättringsarbetet.  I bilaga 2 redovisas samlat vilka åtgärder som föreslås 
genomföras samt detaljerat under varje granskningsområde. 

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan 2022 – Plan för uppföljning av intern kontroll (beslutad av Fn 
2021-12-16) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 126 Beredning: Avtal Örebroandan 
Ärendenummer: Ft 710/2022 
Handläggare: Elisabet Wallin 
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Ärendebeskrivning 
Förvaltningens förslag är att avtalet är ettårigt och ska och gälla från 2023-01-
01- 2023-12-31. Då kommunens nämndorganisation kommer att förändras 
från nyår och det blir en ny politisk majoritet får den nya nämnden ta ställning 
till om förvaltningen ska teckna ett längre avtal från år 2024. 

Avtalet innebär att Örebro Läns fotbollsförbund ska arrangera spontanidrott 
på fredagar och lördagar under skolterminerna. Verksamheten ska drivas i 
samverkan med föreningar i minst fyra stadsdelar. Prioriterat är stadsdelarna 
Vivalla, Baronbackarna, Brickebacken och Oxhagen. 

Då finansieringen kommer från både Kulturnämnden och Fritidsnämnden ska 
beslutet fattas av båda nämnderna. 

Beslutsunderlag 
Förslag till avtal mellan Örebro kommun och Örebro Läns Fotbollsförbund 
gällande Örebroandan, 2022-11-10 
Värdegrund, 2022-11-03 
Ansökan Örebroandan 2023, 2022-11-08 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 127 Beredning: Bidrag till större investering 2022 
Ärendenummer: Ft 17/2022 
Handläggare: Lotten Hansson 

Ärendebeskrivning 
Bidrag till större investering syftar till att ge föreningar möjlighet att investera i 
anläggningar och därigenom utveckla sin verksamhet. Totalt har sju 
ansökningar inkommit med ett totalt ansökt belopp på 5,5 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om större investering, Örebro Simallians 
Bilaga 
Ansökan om större investering, Örebro Speedwayförening 
Ansökan om större investering, Lillkyrka IF 
Bilaga 
Ansökan om större investering, Segersjö Fältrittklubb 
Bilaga 
Ansökan om större investering, Örebro SK Ungdom 
Bilagor till ansökan 
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Ansökan om större investering, Örebro Fältrittklubb 
Bilaga 
Ansökan om större investering, Örebro Motorklubb 
Bilaga 
 
Bilaga 1 – Förslag till fördelning av större investering 2022 
Villkor Bidrag till större investering (Ft 259/2018). 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 128 Beredning: Projektbidrag - Örebro SK Handboll herr 
Ärendenummer: Ft 702/2022 
Handläggare: Lotten Hansson 

Ärendebeskrivning 
Örebro SK Handboll herr har ansökt om projektbidrag till projektet Handboll 
för hjärta och gemenskap. Det är ett pågående projekt som startade 2015 som 
nu gått in i en ny period som är beräknad att pågå fram till halvårsskiftet 2025. 
Projektet har hittills varit framgångsrikt. I den fortsatta delen av projektet vill 
föreningen fortsätta arbete med veckovis handbollsverksamhet, faddersystem, 
lovaktiviteter och även ha ett samarbete med organisationen We and Sports 
och genomföra utbildningen ”Medspelare” för att lära sig mer om FN:s 
barnkonvention och vilka rättigheter de har. Föreningen har ansökt om 230 tkr 
i stöd till projektet. Utifrån den begränsade budget som Fritidsnämnden har för 
selektiva bidrag föreslår förvaltningen ett avslag på bidragsansökan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om projektbidrag 
Projektbeskrivning 
Budget 
Villkor projektbidrag (Ft 259/2018) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 
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§ 129 Beredning: Revidering av Fritidsnämndens riktlinjer 
och regler för bokning av lokal och idrottsanläggning 
Ärendenummer: Ft 698/2022 
Handläggare: Thomas Eek 

Ärendebeskrivning 
2018 antogs nya riktlinjer och regler vid bokningar av lokal och 
idrottsanläggningar. Då nya rutiner har tillkommit gällande hantering av 
skulder till Örebro kommun så behöver ett tillägg göras i riktlinjerna. Tillägget 
gäller att föreningar, studieförbund och idrottsförbund årligen ska inkomma 
med signerat protokoll där namn och personnummer på föreningens 
firmatecknare framgår.   

Beslutsunderlag 
Fritidsnämndens riktlinjer och regler för bokning av lokal och 
idrottsanläggning 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 130 Ordförandens information 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar om aktuella händelser. 

Information kopplat till beslutet om nedläggning av Hästhagens camping.  

Två parlamentariska träffar om bidragsöversynen har ägt rum tillsammans med 
Kulturnämnden. Ärendet beslutas i december.  

Gemensam avslutning av mandatperioden tillsammans med Kulturnämnden 
den 15-16 december i Kulturkvarteret. Anmälan senast idag den 10 november. 

Information från nämndsekreteraren inför övergången till ny 
nämndorganisation. Mandatperioden kommer förlängas till den 12 januari och 
nämnden kommer därför besluta om ett extra nämndsammanträde den 12 
januari. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 131 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. 

- Information från ekonom om månadsuppföljning. Prognosen har försämrats 
med 282 tkr sedan föregående månad, och det prognosticerade överskottet är 
numera 115 tkr. Den försämrade prognosen ses främst kopplat till ökade 
elkostnader på anläggningarna. Faktisk förbrukning för perioden t.om sista 
oktober är 84,5%, att jämföra med riktvärdet för perioden om 83,3%. 

- Information om pågående förändringsarbete kopplat till ny 
förvaltningsorganisation. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 132 Verksamhetschefernas information 
Handläggare: Richard Fagerström, Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser. 

Verksamhetschef för Fritid, Richard Fagerström, informerar;  
 
- Svårt att i nuläget säga vart vi landar i ekonomisk prognos. 
- Arbete pågår i Ånnaboda kopplat till arrende och snöläggning.  
- Rivning av Hovstaspåret påbörjat. Arbete kvarstår till 2023 att färdigställa alla 
motionsspår. 
- Bubbelpool på Eyrabadet och Hagabadet avstängda för att spara energi och 
bidra till att minska elkostnaderna.  

Verksamhetschef för Wadköping/Karlslund, Elisabeth Magnusson, 
informerar; 

- Arbete pågår inom verksamheten utifrån förslaget till ny organisation. 
- Planering av verksamhet och aktiviteter inför 2023. 
- Höstlovet avslutat med många besökare i både Wadköping och Karlslund. 
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- Eldfest på söndag kl 16-18. 
- Fyra julmarknader inplanerade med start den 20/12. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 133 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ft 718/2022 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut under perioden 220930-221031 anmäls till nämnden via 
Meetings. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut Fritid 220930-221031 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

§ 134 Redogörelse av delegationsbeslut 
(stickprovsärende) 
Ärendenummer: Ft 601/2022 
Handläggare: Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse av delegationsbeslut Ft 601/2022 - Avtal utställningsfigur 
Wadköping, Cathrine Abrahamsson. 
 
Nytt stickprov väljs ut och redovisas på nästa nämndsammanträde; Ft 
701/2022 - Avtal isskulptering Wadköping 2022, Lenn Art Ice Event. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:  
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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. 

§ 135 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Ft 719/2022 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Postlista Fn 220930-221031 
Protokoll samverkan, 2022-10-31 
Protokoll KTR, 2022-10-05 
Aktuella skulder Fritidsnämnden 221107 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 136 Övriga frågor 
Handläggare: Jonas Håård 
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