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Fritidsnämnden 
 
Datum: 2021-05-27 
Tid: 14.00–16.05 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Marie Brorson (S) §§ 76–92 
Alexandra Royal (C) §§ 76–92 
Sebastian Cehlin (M) §§ 76–92 
Hanna Altunkaynak (S) §§ 76–92 
Roland Dahl (S) §§ 83–92 
Pär-Åke Sundkvist (S) §§ 76–92 
Ingela Hallblom (S) §§ 76–92 
Per-Ove Karlsson (S) §§ 76–92 
Ulf Wilnerzon (KD) §§ 76–92 
Farima Shabanzadeh (V) §§ 76–92 
Marianne Hamp (M) §§ 76–92 
Lennart Carlsson (M) §§ 76–92 
Habib Brini (SD) §§ 76–92 
 
Tjänstgörande ersättare 
Osman Ali Isaak (S) ersätter Roland Dahl (S) §§ 76–82 
Torbjörn Olsson (KD) ersätter Christina Bremer (M) §§ 76–92 
Kristin Ryhed (L) ersätter Mikael Rundgren (L) §§ 76–92 
 
Närvarande ersättare 
Aneta Glusniewska (S) 
Kåge Svensson (V) 
Osman Ali Isaak (S) §§ 83–92 
 
Övriga 
Anna Nordlund Förvaltningschef 
Robert Lindby Nämndsekreterare 
Thomas Eek Planerare 
Åsa Wistrand Verksamhetsansvarig planerare 
Richard Fagerström Verksamhetschef 
Elisabeth Magnusson Verksamhetschef 
Lotten Hansson Fritidskonsulent 
Gustav Axberg Projektledare 
Helen Åhlén Planerare 
Jenny Nielsen Ekonom 
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Paragraf 76–92 
 
 
Robert Lindby, sekreterare 
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Marie Brorson (S), ordförande 
 
 
 
Kristin Ryhed (L), justerare  
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§ 76 Protokollsjusterare 
Handläggare: Robert Lindby 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Mikael Rundgren (L) utses till justerare med Lennart Carlsson (M) som 
ersättare. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Kristin Ryhed (L) utses till justerare med Lennart Carlsson (M) som ersättare. 

  

§ 77 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Marie Brorson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns. 

  

§ 78 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Lennart Carlsson (M) anmäler en övrig fråga till dagordningen om 
föreningslivet i Vivalla. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Övrig fråga från Lennart Carlsson (M) läggs till dagordningen. 

  

§ 79 Beslut: Hundbadplats vid Ånnabosjön 
Ärendenummer: Ft 219/2021 
Handläggare: Åsa Wistrand 
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Ärendebeskrivning 
Majoriteten i Fritidsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att utreda 
möjligheterna till att inrätta hundbadplatser i Örebro kommun eftersom 
hundar inte får vistas vid kommunens friluftsbad enligt de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna. 

Förvaltningens förslag till lämplig plats för ett hundbad är i Ånnaboda, vid det 
"gamla kollobadet", strax söder om friluftsbadet Södra Ånnabosjön. 

Ärendet togs upp för beredning i Fritidsnämnden den 15 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-13 

Förslag till beslut 
Majoritetetens förslag till Fritidsnämnden: 

1. En hundbadplats anläggs vid Södra Ånnabosjön, vid det gamla kollobadet 
sommaren 2021. 

2. Hundar ska vara kopplade vid hundbadplatsen. 

3. Informationsskyltar, livräddningspost och hundlatrin tillförs platsen. 

4. Säkerhetsdykning och extra städning av platsen tillkommer i driften. 

5. Kostnaden för anläggningen och driften tas från befintlig budget inom 
friluftsliv. 

Yrkande 
Sebastian Cehlin (M), Kristin Ryhed (L) och Habib Brini (SD) yrkar avslag på 
majoritetens förslag. 

Proposition 
Ordförande Marie Brorson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga majoritetens förslag respektive Sebastian Cehlins (M), Kristin Ryheds (L) 
och Habib Brinis (SD) yrkande om avslag på majoritetens förslag. 

Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Fritidsnämnden beslutar 
enligt majoritetens förslag. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. En hundbadplats anläggs vid Södra Ånnabosjön, vid det gamla kollobadet 
sommaren 2021. 

2. Hundar ska vara kopplade vid hundbadplatsen. 

3. Informationsskyltar, livräddningspost och hundlatrin tillförs platsen. 

4. Säkerhetsdykning och extra städning av platsen tillkommer i driften. 
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5. Kostnaden för anläggningen och driften tas från befintlig budget inom 
friluftsliv. 

Reservation 
Sebastian Cehlin (M), Marianne Hamp (M), Lennart Carlsson (M), Kristin 
Ryhed (L) och Habib Brini (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
yrkanden om avslag på majoritetens förslag. 

  

§ 80 Beslut: Fördelning av planeringsreserv 
Ärendenummer: Ft 188/2021 
Handläggare: Richard Fagerström, Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018 att avsätta 5 miljoner kronor (mnkr) 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 Fritidsnämnden för att stärka fritidsmöjligheterna i Örebro 
kommun. Efter diskussioner i Fritids ledningsgrupp har förslag till tillfälliga 
satsningar tagits fram på del av beloppet. 

Ärendet togs upp för beredning i Fritidsnämnden den 15 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Utredning av baden i Örebro (Ks 1347/2017) 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-03 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Fritidsnämnden beslutar att fördela 1 775 tkr för tillfälliga satsningar enligt 
förvaltningens förslag. 

2. Medlen för tillfälliga satsningar tas från nämndens planeringsreserv. 

3. Fritidsnämnden beslutar att bevilja ombudgeteringar enligt bilaga 1 från 
planeringsreserven, uppgående till totalt 1 775 tkr, enligt förvaltningens förslag. 
Medlen återförs till planeringsreserven inför budget 2022. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Fritidsnämnden beslutar att fördela 1 775 tkr för tillfälliga satsningar enligt 
förvaltningens förslag. 

2. Medlen för tillfälliga satsningar tas från nämndens planeringsreserv. 

3. Fritidsnämnden beslutar att bevilja ombudgeteringar enligt bilaga 1 från 
planeringsreserven, uppgående till totalt 1 775 tkr, enligt förvaltningens förslag. 
Medlen återförs till planeringsreserven inför budget 2022. 
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§ 81 Beslut: Delårsrapport delår 1 
Ärendenummer: Ft 8/2021 
Handläggare: Jenny Nielsen, Helen Åhlén 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med 
den 30 april 2021 med helårsprognos 1 för Fritidsnämnden. 

Årets första fyra månader har fortsatt präglats av coronapandemin, som har 
påverkat samhället på alla sätt. Krisen och de restriktioner som vidtagits på 
nationell nivå har inverkan på nämndens verksamheter. Förvaltningens 
krisledningsorganisation är sedan hösten 2020 aktiverad i syfte att skapa 
möjlighet att snabbt hantera situationer som uppstår. 

Nämndens verksamheter har varit igång, men med vissa anpassningar. Behovet 
att uppleva och utöva idrott- och fritidsaktiviteter kvarstår och det är möjligen 
ännu viktigare att det finns andra saker att fokusera på i tider av kris. 
Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att minimera risken för 
smittspridning och gör anpassningar efter Folkhälsomyndighetens allmänna 
råd och rekommendationer. Där det har varit möjligt har även delar av 
verksamheten ställt om till digital form. 

Fritidsnämnden har en samlad budgetram inklusive beslutade 
budgetförändringar på 167 738 tkr. I samband med delårsbokslutet hade 52 
225 tkr förbrukats, vilket motsvarar 31,1 %, vilket ligger lägre än periodens 
riktvärde om 33,3 %. Prognosen för nämnden visar att budgeten på 
helhetsnivå visar ett underskott på 4 425 tkr, men där differenser förekommer 
mellan de olika verksamhetsområdena. Avvikelsen beror främst på 
intäktsminskning för badhusen till följd av restriktioner med anledning av 
coronapandemin. En analys av de olika enheternas budgetprognoser återfinns 
även det i ekonomikapitlet (3 kap.). Planeringsreserven består av 542 tkr och 
förväntas förbrukas i sin helhet. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 1 för 2021, 2021-05-18 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Fritidsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2021. 

2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare 
hantering. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Fritidsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2021. 
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2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för vidare 
hantering. 

  

§ 82 Redogörelse av delegationsbeslut (stickprovsärende) 
Ärendenummer: Ft 210/2021 
Handläggare: Åsa Wistrand 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse av delegationsbeslut om Skötselavtal Almby IK, MTB-leder 
(Ft 210/2021). 

Ett nytt delegationsbeslut väljs ut från listan och redogörs på kommande 
nämndsammanträde: 

- Avtal gällande dykning och säkerhetsöversyn vid friluftsbad i Örebro 
kommun 2021 (Ft 224/2021). 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Ett nytt delegationsbeslut redogörs på kommande nämndsammanträde. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Delegationsbeslut Ft 224/2021 redogörs på kommande 
nämndsammanträde. 

  

§ 83 Beslut: Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 – RF-SISU 
Ärendenummer: Ft 91/2021 
Handläggare: Thomas Eek 

Ärendebeskrivning 
RF-SISU Örebro län har ansökt om verksamhetsbidrag för 2021 års 
verksamhet. Verksamheten 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 miljon kronor (mnkr). 

Ärendet togs upp för beredning i Fritidsnämnden den 15 april 2021. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan från RF-SISU Örebro län om kommunalt verksamhetsbidrag 
Överenskommelse mellan Örebro Kommun och RF-SISU Örebro län kopplat 
till ansökan om verksamhetsbidrag 2021, 2021-03-16 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-16 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja ett verksamhetsbidrag till RF-SISU 
Örebro län med 1 mnkr för 2021 års verksamhet. 

2. Kopplat till verksamhetsbidraget finns en överenskommelse som ska följas 
upp regelbundet under året. 

3. Medel för bidraget tas från två olika budgetposter där 800 tkr tas från budget 
för aktuellt verksamhetsbidrag och 200 tkr tas från Fritidsnämndens 
planeringsreserv. 

Yrkande 
Habib Brini (SD) yrkar bifall till Kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 

Proposition 
Ordförande Marie Brorson (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
det vill säga bifall till Kultur- och fritidsförvaltningens förslag, och att 
Fritidsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja ett verksamhetsbidrag till RF-SISU 
Örebro län med 1 mnkr för 2021 års verksamhet. 

2. Kopplat till verksamhetsbidraget finns en överenskommelse som ska följas 
upp regelbundet under året. 

3. Medel för bidraget tas från två olika budgetposter där 800 tkr tas från budget 
för aktuellt verksamhetsbidrag och 200 tkr tas från Fritidsnämndens 
planeringsreserv. 

  

§ 84 Beslut: Ansökan ekonomiskt stöd Örebro 
Slalomförening 
Ärendenummer: Ft 171/2021 
Handläggare: Lotten Hansson 

Ärendebeskrivning 
Örebro Slalomförening har i flera år bedrivit sin träningsverksamhet i 
Storstenshöjden. Inför säsongen 2020/2021 beslutade Branäsgruppen att inte 
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bedriva någon verksamhet i Storstenshöjden längre. För Örebro 
Slalomförening betyder detta att föreningen inte har någon alpin anläggning 
anpassad för föreningens verksamhet inom Örebro kommun. Föreningen har 
därför tecknat ett avtal med Arboga Alpina för att genomföra sina träningar 
där i stället. Detta är förenat med en kostnad om 100 tkr för föreningen. En 
kostnad som är för stor för föreningen att bära, och därför söker föreningen 
nu bidrag från Fritidsnämnden på samma summa, 100 tkr. 

Utifrån likabehandlingsprincipen föreslår förvaltningen att Örebro 
Slalomförenings ansökan bör likställas med de föreningar som söker 
anläggningsstöd genom förstärkt bidrag. Föreningen föreslås beviljas 18 % av 
kostnaderna för barn- och ungdomsverksamheten, vilket skulle innebära 18 tkr 
i bidrag. 

Ärendet togs upp för beredning i Fritidsnämnden den 15 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Bidragsansökan från Örebro Slalomförening 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-15 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja Örebro Slalomförening 18 tkr för 
träningskostnaderna säsongen 2020/2021. 

2. Medel till bidragen tas inom befintlig budget för verksamhetsbidrag för 
idrottsföreningar. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja Örebro Slalomförening 18 tkr för 
träningskostnaderna säsongen 2020/2021. 

2. Medel till bidragen tas inom befintlig budget för verksamhetsbidrag för 
idrottsföreningar. 

  

§ 85 Beslut: Ansökan från Örebro Volley om extra stöd 
p.g.a. pandemin 
Ärendenummer: Ft 82/2021 
Handläggare: Lotten Hansson 

Ärendebeskrivning 
Örebro Volley har drabbats hårt av coronapandemin med minskade intäkter i 
samband med slutspel och även på grund av att föreningens stora nationella 
ungdomsturnering Mikasa Challenge inte kunnat genomföras under 2020 och 
2021. Föreningen har vidtagit en rad åtgärder, men befinner sig trots detta i en 
svår ekonomisk situation med risk för att föreningen går i konkurs. 
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På grund av detta har Örebro Volley skrivit till Fritidsnämnden och ansöker 
om ekonomiskt stöd om 440 tkr. Fritidsnämnden har inga medel avsatta till 
föreningar som på grund av coronapandemin ansöker om ekonomiskt stöd. 
Förvaltningens förslag är att ansökan avslås i sin helhet. 

Ärendet togs upp för beredning i Fritidsnämnden den 15 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Örebro Volley om extra stöd, 2021-01-18 
Kompletterande beskrivning av ansökan, 2021-02-02 
Handlingar från senaste årsmötet 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-16 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Fritidsnämnden beslutar att ansökan avslås i sin helhet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Fritidsnämnden beslutar att ansökan avslås i sin helhet. 

  

§ 86 Ordförandens information 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Marie Brorson (S) informerar om aktuella händelser. 

Inte heller i år blir det någon hbtq-diplomering på grund av den pågående 
pandemin. (hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer.) 
Det har visat sig svårt att hålla den typen av utbildningar digitalt på distans. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 
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§ 87 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Anna Nordlund, Lotten Hansson 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef en informerar om aktuella händelser. 

Information från Lotten Hansson om stödpaketet från Kommunstyrelsen 
utifrån coronapandemin. 8 mnkr ska fördelas och administreras av Kultur- och 
fritidsförvaltningen som även tar fram kriterier och villkor för de föreningar 
som vill ansöka om stödet. 

Extra medel (1,5 mnkr) är avsatta för sommaraktiviteter 2021 för att stimulera 
till aktiviteter och upplevelser under sommaren 2021 för örebroarna. Kultur- 
och fritidsförvaltningen har i uppdrag att samordna uppdraget. 

Målgrupperna är vuxna, äldre och familjer. Barn och ungas aktiviteter hanteras 
av LOV Örebro. Runt 20–25 olika aktiviteter är planerade. Det är flera 
verksamheter inom kommunen som är med och bidrar; Förvaltningen för 
sociala insatser (FSI), Vård och omsorg samt Park och gata. 

Örebrokompaniet har uppdraget att marknadsföra aktiviteterna – koncept 
Sommar i Örebro eller liknande. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

  

§ 88 Information: Karlslunds tegelbad 
Ärendenummer: Ft 247/2021 
Handläggare: Åsa Wistrand, Gustav Axberg 

Ärendebeskrivning 
Som en del i att utveckla Karlslund till ett än mer attraktivt rekreationsområde 
har tjänstepersoner från Stadsbyggnad och Kultur- och fritidsförvaltningen 
under vintern 2020/2021 utrett förutsättningarna för ett nytt mindre 
friluftsbad i Svartån vid Karlsnäs, där ett tegelbruk tidigare har legat. 

Utredningen har visat att förutsättningarna är goda varför projektet har gått 
vidare och sökt, och beviljats, nödvändiga tillstånd. 
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Under förutsättning att nödvändiga ekonomiska beslut fattas, planeras därför 
Karlslunds tegelbad att invigas i början av juli 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-08 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

  

§ 89 Verksamhetschefernas information 
Handläggare: Richard Fagerström, Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser. 

Verksamhetschef för Fritid, Richard Fagerström, informerar om att den 
regniga väderleken har medfört bekymmer för Rosta gärde med vatten på 
området. Åtgärder har vidtagits för att forsla bort vattnet. 

Nya direktiv för lättnader i coronarestriktionerna träder i kraft den 1 juni 2021. 

Planering för effektiviseringar 2022 och framåt har påbörjats. 

Verksamhetschef för Allmänkultur, Elisabeth Magnusson, informerar om att 
man planerar för olika scenarier efter den 1 juni 2021 i och med de nya 
coronadirektiven. 

Ett omförhandlat avtal (tilläggsavtal) har tecknats för Karlslunds herrgård med 
en hyreshöjning. 

I enlighet med "Strategi för utveckling av kulturreservaten Karlslund" kommer 
sättet som kommunen organiserar sitt arbete i Karlslund att förändras. Det blir 
en ny ansvarsfördelning med medföljande organisatoriska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
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Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

  

§ 90 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ft 324/2021 
Handläggare: Robert Lindby 

Ärendebeskrivning 
Fattade delegationsbeslut redovisas till Fritidsnämnden via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut perioden 2021-04-07–2021-05-20 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

  

§ 91 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Ft 325/2021 
Handläggare: Robert Lindby 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens brev "Minnesgåvan 2021 (24-årsgåva)", 2021-
04-28 
Protokoll från samverkansgrupp Kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-05-17 
(Km 2/2021) 
Postlista Fritidsnämnden 2021-04-07–2021-05-20 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 
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- Informationen läggs till handlingarna. 

  

§ 92 Övrig fråga från Lennart Carlsson (M) om 
föreningslivet i Vivalla 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Lennart Carlsson (M) har anmält en övrig fråga om föreningslivet i Vivalla. 
Frågan avser vilka föreningar som finns och hur många personer som är 
engagerade? Hur ser det ut med föreningsbidrag till dessa föreningar? 

Frågan besvaras vid nästa nämndsammanträde. 

Beslutsunderlag 
Muntlig fråga från Lennart Carlsson (M) 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Lennart Carlssons (M) övriga fråga om föreningslivet i Vivalla besvaras vid 
nästa nämndsammanträde. 
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