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Fritidsnämnden 
 
Datum: 2022-09-22 
Tid: 14:00–16:00 
Plats: Berget, Citypassagen 
 
Närvarande ledamöter 
Jonas Håård (S) §§ 93-96, 98-106 
Alexandra Royal (C) §§ 93-96, 98-106 
Sebastian Cehlin (M) §§ 93-96, 98-106 
Hanna Altunkaynak (S) §§ 93-96, 98-106 
Pär-Åke Sundkvist (S) §§ 93-96, 98-106 
Per-Ove Karlsson (S) §§ 93-96, 98-106 
Ulf Wilnerzon (KD) §§ 93-96 
Farima Shabanzadeh (V) §§ 94-96, 98-106 
Marianne Hamp (M) §§ 93-96, 98-106 
Lennart Carlsson (M) §§ 93-96, 98-106 
Habib Brini (SD) §§ 93-96, 98-106 
 
Tjänstgörande ersättare 
Osman Ali Isaak (S) ersätter Roland Dahl (S) §§ 93-96, 98-106 
Peter Johansson (C) ersätter Ingela Hallblom (S) §§ 93-96, 98-106 
Torbjörn Olsson (KD) ersätter Ulf Wilnerzon (KD) §§ 98-106 
Peter Vestberg (M) ersätter Christina Bremer (M) §§ 93-96 
Kristin Ryhed (L) ersätter Mikael Rundgren (L) §§ 93-96, 98-106 
Kåge Svensson (V) ersätter Farima Shabanzadeh (V) § 93 
 
Övriga 
Anna Nordlund, förvaltningschef 
Sophie Persson, nämndsekreterare 
Johan Mindelius, ekonom 
Richard Fagerström, verksamhetschef 
Elisabeth Magnusson, verksamhetschef 
Helen Åhlén, planerare 
Karl Jensen, planerare 
 
 
Paragraf 93–96 och 98–106 
 
 
Sophie Persson, sekreterare 
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Digitalt justerat protokoll. 
 
 
 
Jonas Håård (S), ordförande 
 
 
 
Marianne Hamp (M), justerare  
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§ 93 Protokollsjusterare 
Handläggare: Sophie Persson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Marianne Hamp (M) utses till justerare med Habib Brini (SD) som ersättare. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Marianne Hamp (M) utses till justerare med Habib Brini (SD) som ersättare. 

§ 94 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Jonas Håård 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns. 

§ 95 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ges möjlighet att anmäla övriga frågor till dagordningen. 

Kristin Ryhed (L) anmäler en övrig fråga om hantering av ökade driftkostnader 
för våra anläggningar. 

Peter Vestberg (M) anmäler en övrig fråga om enduro. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Övriga frågor läggs till dagordningen. 

§ 96 Beslut: Delårsrapport delår 2 
Ärendenummer: Ft 9/2022 
Handläggare: Helen Åhlén, Johan Mindelius 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden har en samlad budgetram inklusive budgetförändringar på 173 
486 tkr. I samband med delårsbokslutet har 113 615 tkr förbrukats, vilket 
motsvarar 65,5% och är något lägre än periodens riktvärde (66,7%). Nämndens 
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verksamheter visar en prognos om ett överskott på 962 tkr. Överskottet 
härleds framför allt till Idrottsenheten och enhet Wadköping/Karlslund. I 
kapitel 5 görs en analys av hur ovan nämnda faktorer påverkar nämndens 
verksamheter samt analys av de olika verksamheternas ekonomiska prognoser. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 2 2022 Fritidsnämnden, 2022-09-14 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

1. Fritidsnämnden antar förslag om budgetering enligt tabell 5.1, kolumn 5, i 
kapitel 5. 

2. Fritidsnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2022. 

3. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare 
hantering. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Fritidsnämnden antar förslag om budgetering enligt tabell 5.1, kolumn 5, i 
kapitel 5. 

2. Fritidsnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2022. 

3. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare 
hantering. 

§ 98 Beslut: Remiss - Gemensam strategi för Hjälmarens 
utveckling 
Ärendenummer: Ft 436/2022 
Handläggare: Karl Jensen 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden har tagit emot remissversion av Gemensam strategi för 
Hjälmarens utveckling (Ks 737/2022). 

Målet med strategin är att genom att gemensamt formulera berörda 
organisationers vilja och ambition kring Hjälmaren skapa förutsättningar för att 
organisationerna tillsammans och var för sig långsiktigt arbetar både strategiskt 
och operativt åt samma håll för att utveckla Hjälmaren. Strategin utgör på detta 
sätt själva grunden i det fortsatta gemensamma arbetet. 

Beslutsunderlag 
Remissversion av Gemensam strategi för Hjälmarens utveckling (Ks 
737/2022). 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Remissvar på Remiss - Gemensam strategi för Hjälmarens utveckling (Ks 
737/2022) överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Remissvar på Remiss - Gemensam strategi för Hjälmarens utveckling (Ks 
737/2022) överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

§ 99 Beredning: Remiss - riktlinje för arbete med nationella 
minoriteter och minoritetsspråk 
Ärendenummer: Ft 391/2022 
Handläggare: Karl Jensen 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden har tagit emot remissversion av Riktlinje för arbete med 
nationella minoriteter och minoritetsspråk (Ks 1223/2021). 

Syftet med riktlinjerna är att guida nämnder, förvaltningar och verksamheter 
hur de ska arbeta med nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Riktlinjen är främst ett verktyg för de som arbetar direkt med dessa frågor, 
men påverkar alla nämnder, förvaltningar och verksamheter genom att 
kunskap kring kommunens skyldigheter behöver finnas. 

Beslutsunderlag 
Remissversion av Riktlinje för arbete med nationella minoriteter och 
minoritetsspråk (Ks 1223/2021) 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Ärendet är berett. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Ärendet är berett. 

§ 100 Ordförandens information 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden informerar om aktuella händelser. 

Information om första spadtaget på Karlslunds nya ridanläggning.  
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Invigning av Karlslunds motionsspår. Sanatoriespåret och Karlslunds 
motionsspår är nu i full drift. 

Information om planering av gemensam avslutning i Ånnaboda 15-16 
december tillsammans med Kulturnämnden.  

Utdelning av Fritidspriset 2022 samt två ungdomsledarpriser- parlamentarisk 
träff med en från varje parti fredagen den 30 september kl 14.30-15.00 via 
Teams. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 101 Förvaltningschefens information 
Handläggare: Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser. 

Uppdrag finns från Kommunledningen kring prognosarbete av 
kostnadsökningar i våra verksamheter samt i föreningsliv, utifrån omvärldens 
påverkan bla kopplat till energi, drivmedel etc. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 102 Verksamhetschefernas information 
Handläggare: Richard Fagerström, Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetscheferna informerar om aktuella händelser. 

Verksamhetschef för Fritid Richard Fagerström informerar; 

- Information utifrån ekonomi och ökade driftskostnader. Läget är under 
kontroll för närvarande.  
- Brickebackens bad åter i bruk, likaså motionsspåren.  
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- Arbete kring drift av konstsnöspåret pågår.  
- Många föreningsmöten på agendan just nu. 

Verksamhetschef för Wadköping/Karlslund Elisabeth Magnusson informerar; 

- Rekrytering för enhetschef stoppad och verksamhetschef för allmänkultur går 
in som tf tills vi har en ersättare på plats. Vi har också stärkt upp arbetsstyrkan 
med en person under resten av året för att bibehålla en god arbetsmiljö. 
- Sommaren har varit bra med många besökare och aktiviteter såsom 
tisdagsträffar, barnaktiviteter, marknader, musik- och matmarknad och 
regnbågsmarknad. Ökning av turistbussar från 0 (under pandemiåren) till 2-3 
bussar dagligen. 
- Vi ligger i år på 8e plats av de mest besökta museerna i Sverige med 144 871 
besökare enligt Sveriges museers topp-20-lista. Ökat ytterligare med antal 
besökare jämfört med siffrorna 2019-2021. 
- Under hösten genomförs ett antal arrangemang bland annat konserter, 
dockteaterföreställningar, utställningar och ett späckat höstlovsprogram. Ljus- 
och eldfest samt julmarknader både i Wadköping och Karlslund. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 

§ 103 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ft 622/2022 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut under perioden 220610-220831 anmäls till nämnden via 
Meetings. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut Fritid 220610-220831 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
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§ 104 Redogörelse av delegationsbeslut 
(stickprovsärende) 
Ärendenummer: Ft 10/2022 
Handläggare: Elisabeth Magnusson 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse av delegationsbeslut Ft 10/2022 - Tilläggsavtal Karlslunds 
herrgård. 

Nytt stickprov väljs ut och redovisas på nästa nämndsammanträde; Ft 
380/2017 - Avtal drift och skötsel Skebäcks småbåtshamn. 

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. 

§ 105 Inkomna skrivelser 
Ärendenummer: Ft 623/2022 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Fritidsnämnden informeras om inkomna skrivelser via Meetings. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2022-05-25 § 87 
Fastställt revideringsförslag nämndreglemente 2023-2026 
Beslut Programnämnd samhällsbyggnad, 2022-06-02 
Protokoll samverkan, 2022-08-15 
Protokoll samverkan, 2022-09-12 
Information från Komtek 
Inbjudan Örebroandan 4 oktober 
KEF utbildningar för förtroendevalda 
Aktuella skulder Fritidsnämnden, 2022-09-06 
Postlista Fn 220610-220831 
Beslut KS offentliga toaletter, 2022-08-30 § 163 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Fritidsnämnden: 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen läggs till handlingarna. 

§ 106 Övriga frågor 
Handläggare: Jonas Håård 

Ärendebeskrivning 
Kristin Ryhed (L) anmälde en övrig fråga till dagordningen angående hantering 
av ökade driftkostnader för våra anläggningar. Frågan har besvarats under 
verksamhetschefernas information. 

Peter Vestberg (M) anmälde en övrig fråga till dagordningen angående enduro. 
Svar på frågan bordläggs till kommande sammanträde. 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar: 

1. Svar på övrig fråga från Kristin Ryhed (L) är besvarad. 

2. Svar på övrig fråga från Peter Vestberg (M) bordläggs. 
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