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Fritidsnämnden 
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Farima Shabanzadeh (V) §§ 1-19 
Marianne Hamp (M) §§ 1-19 
Lennart Carlsson (M) §§ 4-19 
Christina Bremer (M) §§ 1-19 
Habib Brini (SD) §§ 1-19 
 
Tjänstgörande ersättare 
Per-Ove Karlsson (S) ersätter Catrin Strömvall (S) §§ 8-19 
Torbjörn Olsson (KD) ersätter Lennart Carlsson (M) §§ 1-3 
Kristin Ryhed (L) ersätter Mikael Rundgren (L) §§ 1-19 
 
Närvarande ersättare 
Kåge Svensson (V) 
Anton Eneholm (SD) 
 
Övriga 
Anna Nordlund Förvaltningschef 
Sophie Persson Nämndsekreterare 
Emma Lagefjäll Nämndsekreterare 
Tina Ekblom Ekonom 
Elisabeth Magnusson Verksamhetschef 
Richard Fagerström Verksamhetschef 
Elisabet Wallin Ungdomskonsulent 
Helen Åhlén Planerare 
Thomas Eek Planerare 
Lotten Hansson Fritidskonsulent 
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Nadja Ugge Utvecklingsstrateg 
Hanna Richter Planerare 
Felix Schoffa Projektledare Örebroandan 
 
Paragraf 1–19 
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§ 1 Protokollsjusterare 
Handläggare: Sophie Persson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Habib Brini (SD) utses till justerare med Farima Shabanzadeh (V) som 
ersättare. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Habib Brini (SD) utses till justerare med Farima Shabanzadeh (V) som 
ersättare. 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Marie Brorson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns. 

§ 3 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Marie Brorson 

§ 4 Beslut: Årsberättelse 2020 
Ärendenummer: Ft 723/2020 
Handläggare: Helen Åhlén, Richard Fagerström, Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
För att få en gemensam bild av läget har Örebro kommun i denna årsberättelse 
utgått ifrån ett antal kommungemensamma antaganden att förhålla sig till. 
Nämndens uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje 
med den tillitsstyrning som kommunen tillämpar. 

Nämndens verksamhet finns till för kommunens invånare och besökare, med 
särskilt fokus på barn och unga samt föreningar. De viktigaste övergripande 
målen är att uppleva och utöva idrott- och fritidsaktiviteter, samt erbjuda stöd 
till civilsamhället. Utgångspunkten är att erbjuda hälsofrämjande insatser. 
Nämndens verksamheter har under året fortsatt verka för att alla 
kommuninvånare ska få möjlighet att ta del av det breda och varierade utbudet 
av tjänster och stödja civilsamhället. 
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Fritidsnämnden har åtagit sig att bidra till samtliga målområden. Det har skett 
en utveckling inom respektive målområde, men bedömningen är att det 
kommer vara i mindre utsträckning än vad ambitionen var i början av året. Det 
beror till största delen på omprioriteringar av uppdrag till följd av Corona 
pandemin. Även grunduppdraget har påverkats av pandemin, men samtliga 
verksamheter har fortsatt bedriva sitt arbete i hög utsträckning med snabb 
utveckling och anpassning av arbetssätt. Effekten har blivit att arbetet med att 
minska klyftorna i samhället och verka för hälsofrämjande insatser har fortlöpt. 
Det är värt att poängtera att även om tjänster fortsatt levererats från mars har 
kvalitativa värden påverkats av anpassningarna. Fokus har varit att ställa om 
verksamheter utifrån restriktioner vilket innebär att det interna 
utvecklingsarbetet har påverkats. För chefer och medarbetare har det varit ett 
intensivt år som på många sätt inneburit stora påfrestningar. 

Beslutsunderlag 
Årsberättelse 2020, 2021-01-19 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:  

1. Fritidsnämnden fastställer Årsberättelse 2020. 

2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare 
hantering. 

3. Fritidsnämnden anhåller om att föra över oförbrukade investeringsmedel till 
år 2021 om 10 681 tkr. 

Yrkande 
Sebastian Cehlin (M), Marianne Hamp (M), Lennart Carlsson (M) och 
Christina Bremer (M) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Proposition 
Ordförande Marie Brorson (S) ställer yrkandet under proposition och finner att 
Moderaterna får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. 

Beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden:  

1. Fritidsnämnden fastställer Årsberättelse 2020. 

2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare 
hantering. 

3. Fritidsnämnden anhåller om att föra över oförbrukade investeringsmedel till 
år 2021 om 10 681 tkr. 

4. Sebastian Cehlin (M), Marianne Hamp (M), Lennart Carlsson (M) och 
Christina Bremer (M) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet. 
 

Farima Shabanzadeh (V) och Habib Brini (SD) deltar inte i beslutet. 
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§ 5 Beslut: Verksamhetsplan med budget 2021 
Ärendenummer: Ft 351/2020 
Handläggare: Helen Åhlén, Tina Ekblom 

Ärendebeskrivning 
Nämndens verksamheter gör skillnad. Genom förvaltningens arbete 
tillsammans med det civila samhället, näringsliv och andra aktörer skapas det 
förutsättningar för en meningsfull fritid i Örebro kommun. Deltagande i 
organiserade kultur-och fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor. Det lägger 
grunden till ett demokratiskt samhälle där man lär sig respekt och förståelse för 
olikheter, lär sig samarbeta med andra samt får ökad möjlighet till välmående. 

Nämndens verksamhetsplan med budget 2021 anger hur nämnden planerar att 
bidra till en önskvärd samhällsutveckling under kommande år. 
Verksamhetsplanen utgår ifrån kommunens Övergripande strategier och 
budget som är beslutade i Kommunfullmäktige. Nämnden har valt vilka 
kommunfullmäktigemål som anses relevanta att arbeta med under 2021. Dessa 
har sedan brutits ned till åtaganden. Åtagandena kommer till stor del från 
nämndens idrottspolitiska program. På så sätt har det idrottspolitiska 
programmet integrerats i nämndens verksamhetsplan och kommer vara de mål 
som nämnden arbetar mot 2021. Genom att arbeta med målen bidrar 
Fritidsnämnden till kommunens vision om att bli Skandinaviens mest attraktiva 
medelstora stad. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan med budget 2021, 2021-01-08 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Fritidsnämnden fastställs. 

2. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till programnämnd 
Samhällsbyggnad för kännedom. 

Yrkande 
Farima Shabanzadeh (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för 
Vänsterpartiets egen budget framlagd i Kommunfullmäktige. 

Habib Brini (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för 
Sverigedemokraternas egen budget framlagd i Kommunfullmäktige. 

Sebastian Cehlin (M), Marianne Hamp (M), Lennart Carlsson (M) och 
Christina Bremer (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för 
Moderaternas egen budget framlagd i Kommunfullmäktige. 

Kristin Ryhed (L) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för 
Liberalernas egen budget framlagd i Kommunfullmäktige. 
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Proposition 
Ordförande Marie Brorson (S) ställer förvaltningens förslag mot samtliga 
yrkanden om avslag, och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Fritidsnämnden fastställs. 

2. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till programnämnd 
Samhällsbyggnad för kännedom. 

Reservation 
Farima Shabanzadeh (V), Habib Brini (SD), Sebastian Cehlin (M), Marianne 
Hamp (M), Lennart Carlsson (M), Christina Bremer (M) och Kristin Ryhed 
(L) reserverar sig mot beslutet till förmån för respektive partis egen budget. 

§ 6 Beslut: Ansökan Örebroandan 2021 
Ärendenummer: Ft 757/2020 
Handläggare: Elisabet Wallin, Felix Schoffa 

Ärendebeskrivning 
Örebro Läns Fotbollsförbund ansöker om 1 385 000 kr för att driva 
Örebroandan år 2021. Verksamheten har funnits sedan 2009/2010 och har 
sedan dess erhållit bidrag från Kulturnämnden i huvudsak. 

Trots att Örebro Läns Fotbollsförbund visar på ett ökat behov av ekonomiskt 
bidrag så är Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden och 
Fritidsnämnden att bevilja 350 000 kr vardera. Totalt 700 000 kr. Det är nästan 
en halvering av ansökt belopp och kommer att påverka verksamheten. Då 
bidraget ska bli permanent så finns inget ekonomiskt utrymme att bevilja hela 
det ansökta beloppet årligen. 

En ansökan om 350 000 kr har även skickats från Fotbollsförbundet till 
Örebrobostäder varav 200 000 kommer att beviljas. 

Det har även skickats en ansökan till Funktionsstödsnämnden, men det blev 
ett avslag med hänvisning till att de redan stödjer TB aktion. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Örebro Läns Fotbollsförbund. 
Utvärdering av Örebroandan 2019 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja Örebro Läns Fotbollsförbund 350 000 
kronor för år 2021. 
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2. Fritidsnämnden beviljar Örebroandan fri lokalupplåtelse i de inomhuslokaler 
som går att boka via InterbookGo under avtalstiden. 

3. Bidraget tas ur Fritidsnämndens befintliga budgetram. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja Örebro Läns Fotbollsförbund 350 000 
kronor för år 2021. 

2. Fritidsnämnden beviljar Örebroandan fri lokalupplåtelse i de inomhuslokaler 
som går att boka via InterbookGo under avtalstiden. 

3. Bidraget tas ur Fritidsnämndens befintliga budgetram. 

§ 7 Beslut: Ansökan Fritidsbanken Östernärke 
Ärendenummer: Ft 756/2020 
Handläggare: Anna Nordlund, Thomas Eek 

Ärendebeskrivning 
Syftet med Fritidsbanken är att uppmuntra till en aktiv fritid genom utlåning av 
fritidsutrustning. Sen juni 2019 drivs en Fritidsbank i Odensbacken av 
föreningen Omställning Östernärke. Tidigare har den finansierats främst av ett 
bidrag från Leader Mellansjölandet men nu när den finansieringen löper ut 
behövs en ny lösning hittas gällande finansiering eller organisering. Föreningen 
har ansökt om ekonomiskt stöd från Fritidsnämnden. Förslaget är att 
Fritidsnämnden beviljar föreningen 200 tkr för att bedriva verksamhet fram till 
och med augusti. Därefter ska driften övergå i kommunal regi. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse Fritidsbanken Östernärke (2020-06-30) 
- Budget för Fritidsbanken Östernärke 2021 
- Avtal mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Omställning Östernärke 
(2021-01-07) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja 200 tkr till Omställning Östernärke för 
Fritidsbankens verksamhet för perioden januari-augusti 2021. 

2. Medel för stödet tas från planeringsreserven. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Fritidsnämnden beslutar att bevilja 200 tkr till Omställning Östernärke för 
Fritidsbankens verksamhet för perioden januari-augusti 2021. 

2. Medel för stödet tas från planeringsreserven. 
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§ 8 Beslut: Säkerhet och beredskap för framtida 
avstängningar av elbelysta motionsspår 
Ärendenummer: Ft 729/2020 
Handläggare: Hanna Richert, Richard Fagerström 

Ärendebeskrivning 
Skicket på belysningsanläggningarna i flera av kommunens eljusspår är dåligt 
och investeringsplan samt underhållsplaner saknas. Det dåliga skicket på 
stolparna innebär fara för människors liv och hälsa då det finns en risk att 
stolpar faller i spårområdet.  

Förvaltningen kommer att i investeringsprogram för 2022 och 10 år framåt att 
äska medel för investering i ny markburen el i samtliga spår där behovet finns. 
Läget är dock akut och förvaltningen bedömer att minst två spår behöver 
investeras i redan under 2021. 

Nämnden kan inte själva styra över vilka investeringsmedel som tilldelas men 
nämnden kan ta beslut om driften. Förvaltningen bedömer att nämnden 
behöver fatta beslut om hur länge spåren ska driftas av förvaltningen mot 
bakgrund av nämndens kännedom om anläggningarnas dåliga skick. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Nämnden fortsätter med hänvisning till folkhälsan och rådande 
omständigheter att tills vidare hålla samtliga kommunala motionsspår öppna 
under 2021 trots det konstaterat dåliga skicket på flera av 
belysningsanläggningarna. 

2. Om ingen investering i ny belysningsanläggning påbörjats i Markaspåret per 
2021-12-01 kommer spåret att stängas av säkerhetsskäl. 

3. Om ingen investering i ny belysningsanläggning påbörjats i Karlslundsspåret 
per 2021-12-01 kommer spåret att stängas av säkerhetsskäl. 

4. Om ingen investering i ny belysningsanläggning påbörjats i Öknaspåret per 
2022-12-01 kommer spåret att stängas av säkerhetsskäl. 

5. Om ingen investering i ny belysningsanläggning påbörjats i Varbergaspåret 
och Hovstaspåret per 2023-12-01 kommer spåret att stängas av säkerhetsskäl. 

6. Om ingen investering i ny belysningsanläggning påbörjats i Kolarfallet 
(Vintrosa) per 2026-12-01 kommer spåret att stängas av säkerhetsskäl. 

7. Beslut att hålla spåren öppna fram tills ovan nämnda datum gäller under 
förutsättning att akut fara för människors liv och hälsa ej uppstår. 
Förvaltningen kan när som helst stänga av spår vid risk för akut fara. 

8. Programnämnd Samhällsbyggnad ska i egenskap av fastighetsägare 
informeras om beslutet. 
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Beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Nämnden fortsätter med hänvisning till folkhälsan och rådande 
omständigheter att tills vidare hålla samtliga kommunala motionsspår öppna 
under 2021 trots det konstaterat dåliga skicket på flera av 
belysningsanläggningarna. 

2. Om ingen investering i ny belysningsanläggning påbörjats i Markaspåret per 
2021-12-01 kommer spåret att stängas av säkerhetsskäl. 

3. Om ingen investering i ny belysningsanläggning påbörjats i Karlslundsspåret 
per 2021-12-01 kommer spåret att stängas av säkerhetsskäl. 

4. Om ingen investering i ny belysningsanläggning påbörjats i Öknaspåret per 
2022-12-01 kommer spåret att stängas av säkerhetsskäl. 

5. Om ingen investering i ny belysningsanläggning påbörjats i Varbergaspåret 
och Hovstaspåret per 2023-12-01 kommer spåret att stängas av säkerhetsskäl. 

6. Om ingen investering i ny belysningsanläggning påbörjats i Kolarfallet 
(Vintrosa) per 2026-12-01 kommer spåret att stängas av säkerhetsskäl. 

7. Beslut att hålla spåren öppna fram tills ovan nämnda datum gäller under 
förutsättning att akut fara för människors liv och hälsa ej uppstår. 
Förvaltningen kan när som helst stänga av spår vid risk för akut fara. 

8. Programnämnd Samhällsbyggnad ska i egenskap av fastighetsägare 
informeras om beslutet. 

§ 9 Beslut: Delegationsförteckning 2021 
Ärendenummer: Ft 750/2020 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt, det vill 
säga uppdrar åt någon att fatta beslut på nämndens vägnar, i vissa ärenden. 

Varje nämnd beslutar inom de ramar som lagen medger om vilka beslut i 
ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska delegeras. 

Delegationsförteckningen är det dokument där delegerade ärenden finns 
samlade. Eftersom förvaltningens verksamheter är föränderliga är det lämpligt 
att löpande se över delegationsförteckningen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Fritidsnämnden att fastställa 
delegationsförteckning för 2021 med nedan angivna ändringar. 

Beslutsunderlag 
Delegationsförteckning 2021 (2020-12-11) 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 
 
- Fritidsnämnden beslutar att godkänna delegationsförteckningen för 2021. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 
 
- Fritidsnämnden beslutar att godkänna delegationsförteckningen för 2021. 

§ 10 Beslut: Attestförteckning 2021 
Ärendenummer: Ft 782/2020 
Handläggare: Tina Ekblom 

Ärendebeskrivning 
Enligt den kommunala redovisningslagen (SFS 1997:614) ska den ekonomiska 
redovisningen ske enligt god redovisningssed och en tillräcklig ekonomisk 
kontroll ska upprätthållas i kommunen. Kommunen ska kännetecknas av god 
affärssed och god betalningsmoral. Respektive nämnd har ett helhetsansvar för 
den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde. 

Attest är ett skriftligt intygande om att kontrollen är utförd. Alla transaktioner 
måste omfattas av minst två attester. Beslutsattestanten är huvudansvarig för 
transaktionen. 

Det finns fyra attestbegrepp som svarar för varsitt moment i kontrollen av den 
ekonomiska transaktionen: (1) fakturaattestant, (2) granskningsattestant, (3) 
beslutsattestant samt (4) behörighetsattestant. 

Beslutsunderlag 
- Attestförteckning 2021 (Bilaga 1) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Fritidsnämnden beslutar att fastställa attestanter för 2021 enligt 
attestförteckningen i bilaga 1. 

2. Fritidsnämnden beslutar att till förvaltningschefen delegera rätten att göra 
förändringar i attestförteckningen under år 2021 vad gäller beslutsattestanter 
(attestant 2). 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Fritidsnämnden beslutar att fastställa attestanter för 2021 enligt 
attestförteckningen i bilaga 1. 
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2. Fritidsnämnden beslutar att till förvaltningschefen delegera rätten att göra 
förändringar i attestförteckningen under år 2021 vad gäller beslutsattestanter 
(attestant 2). 

§ 11 Beredning: Remiss - strategi för Karlslunds utveckling 
Ärendenummer: Ft 709/2020 
Handläggare: Karl Jensen 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden har tagit emot remissversion av Strategi för utveckling av 
kulturreservatet Karlslund. Programnämnd samhällsbyggnad har genom 
tjänstepersoner inom Stadsbyggnad, Tekniska förvaltningen samt Kultur- och 
fritidsförvaltningen formulerat en strategi för utveckling av kulturreservatet 
Karlslund. 

Målet med strategin är att visa en sammantagen bild av förutsättningarna för 
att Karlslund utvecklas till ett än attraktivare rekreationsområde för både 
kommuninvånare och besökare. 

Programnämnd samhällsbyggnad tar gärna emot synpunkter på strategin, med 
särskilt fokus på frågeställningarna nedan: 

 Bedöms strategin bidra till att utveckla Karlslund som rekreations- och 
besöksområde? 

 Saknar strategin aspekter som är viktiga för att Karlslund ska utvecklas 
till ett mer attraktivt rekreations- och besöksområde? 

Fritidsnämndens synpunkter/kommentarer 
Parkeringsytan vid entré Hästhagen 

På sida 28 under rubriken ”Förstärka kommunikationsstråk” står att ”Befintlig 
parkeringsyta vid Hästhagsbron ska utökas”. Parkeringen är en del av entrén 
till Karlslundsområdet från detta håll och används även till viss del av besökare 
till den kommunala hundlekplatsen som ligger öster om parkeringen. 

Utöver en framtida utökning av parkeringsytan bör det även övervägas om 
platsen kan utvecklas ytterligare för att förbättra platsens funktion och 
attraktivitet. 

Exempelvis skulle en utveckling kunna utgöras av belysningsåtgärder och att 
parkeringsytan blir hårdgjord. Platsen skulle även kunna tänkas lämplig för 
ställplatser för husbilar då detta har efterfrågats under lång tid. 

Utöver ovan, så är Fritidsnämndens samlade bedömning av strategin att den 
kommer kunna bidra till att utveckla naturreservatet Karlslund till ett än mer 
attraktivt rekreations- och besöksområde. I övrigt har Fritidsnämnden inga 
synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Remissversion av Strategi för utveckling av kulturreservatet Karlslund. 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 12 Information: Extra stöd till civilsamhället inom kultur 
och fritid med anledning av covid-19 
Ärendenummer: Ft 744/2020 
Handläggare: Lotten Hansson, Thomas Eek 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden och Fritidsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsens 
ordförande att möjliggöra ett extra ekonomiskt stöd till föreningar som är 
verksamma inom kultur, idrott och idéburen verksamhet i Örebro kommun. 

Detta då det finns ett stort behov av att stötta föreningslivet utifrån deras 
minskade intäkter på grund av covid-19. 

Stödet är riktat till ideella föreningar som är registrerade och godkända av 
Fritidsnämnden. Näringsidkare och aktiebolag (delvis professionell elitidrott) 
omfattas inte av detta stöd. 

Ansökan öppnar upp den 3 december och stänger den 15 december kl 12.00. 
Föreningen skickar in ansökan via Interbook GO. Handläggning, beslut och 
utbetalning sker därefter innan årsskiftet. 

Bidraget ska beräknas utifrån följande fyra parametrar: 

o Kostnader för bokningar i kommunala lokaler/anläggningar som bokats via 
Interbook GO för perioden april-oktober 2020. 

o Idéburna föreningar och idrottsföreningar som har beviljats lokalbidrag 
under 2020. 

o Idrottsföreningar som har beviljats förstärkt bidrag under 2020. 

o Föreningar som har fasta avtal med Fritid för verksamhetsytor under 
perioden juli-oktober 2020. 

Mer information om bidragsvillkor finns i villkorsbilaga 

"Villkor för bidrag av Fritidsnämndens coronastöd till ideella föreningar". 
 

Stickprovskontroller kommer att utföras av Kultur- och fritidsförvaltningen för 
att följa upp det ekonomiska stödet. 
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En avgränsning görs till att enbart registrerade och bidragsberättigade 
föreningar ska kunna ansöka om stödet. Detta utifrån att 
handläggningsprocessen annars kommer ta för lång tid. 

Beslutsunderlag 
Villkor för bidrag av Fritidsnämndens coronastöd till ideella föreningar 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 13 Information: Partnerskapsavtal attraktiv stadskärna 
Ärendenummer: Ft 781/2020 
Handläggare: Nadja Ugge 

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om partnerskapsavtal för en attraktiv stadskärna. 

Nytt samverkansforum för attraktiv stad tillkom under våren 2020 i samband 
med coronapandemin. De parter som ingår är CityÖrebro, Örebrokompaniet, 
Stadsbyggnadsförvaltningen, Näringslivskontoret och Tekniska förvaltningen. 

Forumet syftar till att vara ett informations-/utbytesforum med gemensamt 
fokus på Örebro och stadskärnans attraktivitet - att bibehålla utvecklingen av 
en attraktiv plats. Forumet fattar inga beslut och är inga uppdragsgivare.   

Kultur- och fritidsförvaltningen är nu också en del av forumet för att bidra till 
att kulturen ska vara en viktig del av en attraktiv stadskärna.  

Tanken med det nya avtalet är att det ska utgå mer från ÖSB och våra 
befintliga uppdrag, projekt och portföljer. Avtalet är ännu inte klart, och håller 
på att utarbetas. Det är främst ett avtal mellan CityÖrebro och 
Örebrokompaniet, där inspel från Kultur- och fritidsförvaltningen också finns 
med. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 14 Ordförandens information 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar om aktuella händelser. 

Information om de senaste ordförandebesluten som tagits med anledning 
av pandemin. Beslut togs den 15 januari om att bevilja medel från 
planeringsreserven för att spola isbanor under 2021. Detta för att främja 
utomhusaktiviteter och gynna medborgarna i kommunen under pandemin. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 15 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. 

Information om svårigheten i att komma vidare i förvaltningens olika 
utvecklingsuppdrag då större delen av tiden går till att ställa om ordinarie 
verksamheter utifrån rådande läge. Informationsbreven kommer fortsätta 
skickas ut till nämnden veckovis. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 16 Verksamhetschefernas information 
Handläggare: Richard Fagerström, Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser. 

Richard Fagerström informerar om verksamhetens planering utifrån 
de nationella riktlinjerna med anledning av pandemin.  
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Elisabeth Magnusson informerar om motsvarande för Wadköping/Karlslund.  

I Wadköping har mätaren visat på ett stort flöde av människor som passerar 
dagligen. 

Översättning pågår till finska på några av hemsidorna. 

Herrgården i Karlslund är uppsagd och hyresgästen delgiven om beslutet. 
Någon överklagan har ännu inte kommit in. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 17 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ft 45/2021 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Tagna delegationsbeslut informeras till nämnden via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Tagna delegationsbeslut under perioden 201204–210113 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Information om tagna delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Information om tagna delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

§ 18 Redogörelse av fattat delegationsbeslut 
(stickprovsärende) 
Ärendenummer: Ft 682/2020 
Handläggare: Marie Brorson 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse av delegationsbeslut Ft 682/2020 fattat den 2020-11-25, gällande 
förändring av verksamheten i Wadköping Karlslund med anledning av covid-
19. 
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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. Ett nytt delegationsbeslut redogörs på kommande nämndsammanträde. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Ett nytt delegationsbeslut redogörs på kommande nämndsammanträde. 

§ 19 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Ft 46/2021 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Programplan med budget 2021 
Sammanfattning medborgardialog 14 sept, 4 nov 
Inbjudan idrott och mångfald 2021 
Ridskoleverksamhet skrivelse till kommuner 
Samverkansprotokoll 2021-01-11 
Postlista FN 201204-210113 
Attestlista 
Gångstrategi för Örebro kommun 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna.
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Torsdag den 21 januari 2021 

                                                                                                          
 

 

TILL: FRITIDSNÄMNDEN 

YRKANDE/RESERVATION   
ÄRENDE: FT 351/2020 
 
Liberalerna yrkar på avslag till förmån för egna ramar och prioriteringar för ”resp nämnd”.  

Dessa är framförda i Liberal rambudget med vision och mål för framtiden 2021 samt debatterad i 
kommunfullmäktige. 

Vi tar på allvar den kris ekonomiskt som föreligger och prioriterar välfärden till förmån för att göra 
expansiva utbyggnadsplaner i tex. Bus Rapid Transfer sk. Superbussar mfl. 

Vi ser även ett behov att reducera budgeten till vårt förslag för att lägga fokus på BoU och SoV, det vi dock i 
budgeten lägger extra satsningar är inom trygghet och det driftsunderskott som minoriteten skapat genom 
felsatsningar och total avsaknad av att räkna med driftskostnadsökningen som varje investering drar. 

I Liberalernas behovsanpassade budget vänder vi på pyramiden och fördelar först mål, resurser, ansvar, till 
verksamheterna längst fram mot örebroarna.  

Vi är övertygade om att vi bättre når målet med att möta örebroarnas mål samt att det ger oss en rakare, 
tydligare och resurssnålare tillitsbaserad organisation.  
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Vi anser vidare att i de tider vi har framför så måste nämnden ta sitt fulla ansvar och ha fokus på de mest 
väsentliga och endast det nödvändigaste för att upprätthålla god service till medborgarna. 

Om Liberalernas förslag faller i nämnd är detta tillika en reservation till förmån för eget budgetförslag. 

För  

Liberalerna i Örebro kommun  

  

Mikael Rundgren 

Ledamot Fritidsnämnden 

 

Kristin Ryhed 

Ersättare Fritidsnämnden



 
 

 
 

Särskilt yttrande angående årsberättelsen  
 
Moderaterna lade vi Kommunfullmäktiges budgetsammanträde fram egna förslag till 
verksamhetsplan och budget 2020. De innehåller andra ekonomiska ramar, förutsättningar, mål och 
uppdrag än S-minoritetens förslag. Om våra respektive förslag legat till grund för årsberättelsen 
hade nämnden och förvaltningen gjort fler satsningar på barn och ungdomars idrottande, på 
breddidrott och folkhälsan i Örebro kommun. De stora ekonomiska satsningar som gjorts på 
elitidrotten under året anser vi inte är nämndens kärnuppdrag. De hade således fått stå tillbaka till 
förmån för att främja en aktiv fritid för alla barn och ungdomar.    
 
För Moderaterna 
 
 
 
Sebastian Cehlin, 2:e vice ordförande (M) Marianne Hamp (M) 
 
Lennart Carlsson (M) Christina Bremer (M) Rickard Elvin (M) 
   



Yrkande          

Ärende 5                                                                                      Fritidsnämnden 
Ärendenummer: FT 351/2020                                                       Örebro Kommun 
Verksamhetsplan med budget 2021                                                   2021-01-21 
 

Starkt och inkluderande föreningsliv  

Föreningslivet är en viktig del av det civila samhället i Örebro. Engagemanget från ideella 
krafter skapar utveckling och sammanhållning på ett sätt offentliga verksamheter inte kan. För 
att främja detta kan det i vissa fall vara befogat för kommunen att stötta enskilda föreningar 
eller aktiviteter med skattemedel. Det är viktigt att de föreningar som får ta del av 
medborgarnas skattepengar främjar en god lokal samhällsutveckling och delar grundläggande 
demokratiska värderingar.  

Kommunen ska säkerställa att kommunala skattemedel används på ett korrekt sätt genom att 
regelbundet granska de bidragsfinansierade föreningarnas verksamhet. Skattemedel som 
betalas ut till ett särskilt projekt med en viss målgrupp ska utnyttjas för det ändamålet och 
komma den målgruppen till del. Upptäcks oegentligheter ska kommunen omedelbart avbryta 
utbetalningar till den berörda föreningen. Kommunen ska även se över möjligheterna att kräva 
tillbaka bidrag som använts i ett annat syfte än det de utbetalades i. Det skattemedelsdrivna 
föreningslivet ska vara tillgängligt för alla medborgare och komma alla till del. Kommunen 
ska dessutom uppmärksamma föreningar som gör särskilda insatser för personer med 
funktionsnedsättning genom en utmärkelse och en möjlighet att söka utökat aktivitetsbidrag.  

Fritidsaktiviteter hjälper människor att hitta nya gemenskaper. Fysisk aktivitet av olika slag 
bidrar dessutom till ett friskare liv, vilket minskar den enskildes lidande och avlastar 
välfärden. Grunden för ett aktivt liv läggs i tidig ålder. Kommunen ska därför se till att de 
kommunala lekplatserna är trygga, säkra och tillgängliga för alla barn och ungdomar i Örebro. 
För att främja aktivitet hos äldre barn och ungdomar ska kommunen bygga idrottsytor för 
spontana aktiviteter och rusta upp befintliga idrotts- och fritidslokaler.  

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 
att          avslå förslaget till budget med verksamhetsplan för 2021. 
att          en ny budget beräknas efter Moderaternas förslag för budget 2021. 
 
Om ovanstående yrkanden faller, gäller detta yrkande som reservation. 
 
För Moderaternas grupp i Fritidsnämnden   
 
Sebastian Cehlin (M) Lennart Carlsson (M) Marianne Hamp (M) 
 
Christina Bremer (M) Rickard Elvin (M) 



Örebro den 21 januari 2021 Yrkande/Reservation 
Fritidsnämnden Ft 351/2020  

 

 
 
§5 VERKSAMHETSPLAN MED 
BUDGET 2021 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen är för oss i Vänsterpartiet mycket 

viktiga politikområden, för demokratin i stort och för samhället och 

berör många unga och äldre invånare i Örebro. Att satsa på kultur 

och fritid är bra förebyggande insatser emot sociala problem, det 

skapar meningsfullhet, välmående och glädje och är långsiktigt bra 

ekonomiska satsningar för kommunen. Det är också verksamheter 

med väldigt knappa resurser idag. 

 

Vänsterpartiet sparar inte på kommunens äldre, sjuka, utsatta och 

unga. Därför prioriterar vårt budgetalternativ Ett Örebro för alla 

2021 annorlunda än styrets och vi kan därför freda dessa grupper 

från nedskärningar. Istället för dyra privatiseringar och satsningar 

på till exempel flygplatsen och med en annorlunda 

finansieringslösning än styret, kan vi istället satsa på välfärden och 

på hållbara alternativ. För Fritidsnämnden innebär det att de 

effektiviseringar som vi i Vänsterpartiet går med på inom 

Samhällsbyggnadsområdet på grund av det ekonomiska läget, 

måste hämtas hem inom andra områden. 

 

 

Vänsterpartiet yrkar därför: 

 

att förslaget till verksamhetsplan och budget för 2021 avslås, 

till förmån för Vänsterpartiets budgetalternativ Ett Örebro för 

alla 2021. 

 

Om ovanstående yrkande faller, gäller det här yrkandet som en 

reservation. 

 

 

För Vänsterpartiet 

Farima Shabanzadeh 

Kåge Svensson 
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