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Kultur- och fritidsnämnden 
 
Datum: 2023-01-12 
Tid: 13:00–13:30 
Plats: Dialogen, Rådhuset 
 
Närvarande ledamöter 
Madelene Spinord Semenets (S) §§ 1-10 
Alexandra Royal (C) §§ 1-10 
Sandra Fröjdenstam (KD) §§ 1-10 
Anton Johansson (S) §§ 1-10 
Maja Gullberg (S) §§ 1-10 
Per-Erik Andersson (S) §§ 1-10 
Monica Thyresjö (M) §§ 1-10 
Gun Kornblad (M) §§ 1-10 
Oscar Lundmark (M) §§ 1-10 
Habib Brini (SD) §§ 1-10 
Urban Olsson (L) §§ 1-10 
Ulf Wilnerzon (KD) §§ 1-10 
Nadia Abdellah (V) §§ 1-10 
Glenn Roswall (ÖrP) §§ 1-10 
 
Tjänstgörande ersättare 
Henry Pettersson (S) ersätter Katarina Bååth (S) §§ 1-10 
 
Närvarande ersättare 
Lena Ryö (S) §§ 1-10 
Ulf Södersten (M) §§ 1-10 
Marianne Hamp (M) §§ 1-10 
Kamran Kabinejad (C) §§ 1-10 
Anna Grevillius (L) §§ 1-10 
Peter Ekström (V) §§ 1-10 
 
Övriga 
Anna Nordlund Förvaltningsdirektör 
Sophie Persson Nämndsekreterare 
Johan Mindelius Ekonom 
Agnes Johansson Administrativ samordnare 

 
 
Paragraf 1–10 
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Sophie Persson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Madelene Spinord Semenets (S), ordförande 
 
 
Sandra Fröjdenstam (KD), justerare  
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§ 1 Protokollsjusterare  
Handläggare: Sophie Persson 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till nämnden: 

- Sandra Fröjdenstam (KD) utses till justerare med Habib Brini (SD) som 
ersättare. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 

- Sandra Fröjdenstam (KD) utses till justerare med Habib Brini (SD) som 
ersättare. 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till nämnden: 

- Dagordningen godkänns. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 

- Dagordningen godkänns. 

§ 3 Anmälan av övriga frågor 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor 

§ 4 Beslut: Sammanträdestider 2023 
Ärendenummer: Kof 10/2023 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2022 (Ks § 225) att 
rekommendera nämnderna att under år 2023 förlägga sina sammanträden till 
veckorna 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 45, 
47, 48, 49, 50. Nämnderna rekommenderas även att undvika mötestider som 
krockar med Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges sammanträden, 
samt undvika att förlägga mötestider på onsdagar. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån rekommendationen tagit fram ett 
förslag på sammanträdestider som följer Kommunstyrelsens rekommendation 
vad avser sammanträdesveckor. 
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Förslag till beslut är att Kultur- och fritidsnämnden sammanträder måndagar kl 
14.00 med undantag för vecka 24 då nämnden föreslås sammanträda på 
torsdagen kl 09.00. Tiden är preliminär och kan komma att förlängas om 
behovet finns. 

Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdestider 2023, 2022-12-20 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till nämnden: 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att under år 2023 sammanträda 
måndagarna 23 januari, 13 februari, 20 mars, 17 april, 22 maj, 28 augusti, 18 
september, 23 oktober, 20 november, 11 december samt torsdagen den 15 juni. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att under år 2023 sammanträda 
måndagarna 23 januari, 13 februari, 20 mars, 17 april, 22 maj, 28 augusti, 18 
september, 23 oktober, 20 november, 11 december samt torsdagen den 15 juni. 

§ 5 Beslut: Attestförteckning 2023 
Ärendenummer: Kof 11/2023 
Handläggare: Johan Mindelius 

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 (Bilaga 1), 2023-01-12 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till nämnden: 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa attestanter för 2023 enligt 
attestförteckningen i bilaga 1. 
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2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till förvaltningsdirektör delegera 
rätten att göra förändringar i attestförteckningen under år 2023 vad gäller 
beslutsattestanter (attestant 2). 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa attestanter för 2023 enligt 
attestförteckningen i bilaga 1. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till förvaltningsdirektör delegera 
rätten att göra förändringar i attestförteckningen under år 2023 vad gäller 
beslutsattestanter (attestant 2). 

§ 6 Beslut: Delegationsordning 2023 
Ärendenummer: Kof 12/2023 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
En delegationsordning är de ärendegrupper där nämnden beslutat att delegera 
sin beslutanderätt. 

Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden vissa rutinmässiga 
beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen blir då 
mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen 
snabbare. Detta skapar också utrymme för mer behandling av principiellt 
viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnden. Delegering är en 
nödvändighet för att den kommunala organisationen och förvaltningen ska 
kunna fungera på ett effektivt sätt. 

Det är viktigt att poängtera att ansvaret för delegerade beslut inte följer med 
beslutanderätten vid delegering. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar 
och det är därför nämnden själv som är juridiskt ansvarig för de beslut som 
fattas av någon annan genom delegation. 

Beslutsunderlag 
Förslag till delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden, 2022-12-20 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till nämnden: 

1. Anta förslag till delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden. 

2. Samtliga beslut som fattas med stöd av delegationsordning för Kultur- och 
fritidsnämnden ska anmäls skriftligt till nämnden. 

3. Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning ska aktualiseras minst en 
gång per år för att säkerställa dess riktighet. 
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Yrkande 
Glenn Roswall (ÖrP) yrkar att ärenden som berör utbetalning av ekonomiska 
bidrag och stöd ska fattas i Kultur- och fritidsnämnden istället för att delegeras 
bort.  

Proposition 
Ordförande Madelene Spinord Semenets (S) ställer Glenn Roswalls (ÖrP) 
yrkande mot förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 

1. Anta förslag till delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden. 

2. Samtliga beslut som fattas med stöd av delegationsordning för Kultur- och 
fritidsnämnden ska anmäls skriftligt till nämnden. 

3. Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning ska aktualiseras minst en 
gång per år för att säkerställa dess riktighet. 

Reservation 
Glenn Roswall (ÖrP) reserverar sig mot beslutet. 

§ 7 Beslut: Val av dataskyddsombud 
Ärendenummer: Kof 13/2023 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersatte 
därmed personuppgiftslagen (1998:204). Varje nämnd är fortsatt 
personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. 

Enligt artikel 37 dataskyddsförordningen ska varje personuppgiftsansvarig 
utnämna ett dataskyddsombud. Bestämmelserna om dataskyddsombud 
återfinns i artiklarna 37–39 dataskyddsförordningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-12 
Dataskyddsförordning 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till nämnden: 

- Amanda Skär utses till dataskyddsombud. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 

- Amanda Skär utses till dataskyddsombud. 
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§ 8 Beslut: Öppna sammanträden 2023-2026 
Ärendenummer: Kof 14/2023 
Handläggare: Sophie Persson 

Ärendebeskrivning 
Enligt 6 kap. 25 § kommunallagen får en nämnd besluta att dess sammanträden 
ska vara offentliga om Kommunfullmäktige har medgett det. I 
nämndreglementet för Örebro kommun 2023-2026 beslutat av fullmäktige 
framgår det att nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. 

I ärenden där det förekommer uppgifter hos nämnden som omfattas av 
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller inte offentligheten. 

Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till nämnden: 

1. Nämndens sammanträden ska vara offentliga. 

2. I ärenden där det förekommer uppgifter hos nämnden som omfattas av 
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller inte offentlighet. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 

1. Nämndens sammanträden ska vara offentliga. 

2. I ärenden där det förekommer uppgifter hos nämnden som omfattas av 
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller inte offentlighet. 

§ 9 Ordförandes information 
Handläggare: Madelene Spinord Semenets 

Ärendebeskrivning 
Ingen information. 

§ 10 Förvaltningsdirektörens information 
Handläggare: Anna Nordlund 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsdirektören presenterar sig för nya Kultur- och fritidsnämnden. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till Kultur- och fritidsnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet. 



Kultur- och fritidsnämnden, januari 2023 
 

 

 

 

Yrkande till Kultur- och fritidsnämnden:  

Beslut om utbetalning och stöd ska gå till 
kultur- och fritidsnämnden! 
Örebro kommun har en tradition av att finansiera terrorkopplade organisationer. I dagens läge har 
kultur- och fritidsnämnden en delegationsordning som innebär att ansvaret för utbetalningar till 
diverse kultur- och fritidsföreningar ges till tjänstemännen, vi i Örebropartiet tycker att det är fel. Vi 
vill att kultur- och fritidsnämnden blir den instans som kontrollerar kommunens utbetalningar inom 
området. Det är ytterst politikernas ansvar att avgöra hur örebroarnas skattepengar ska användas.  

Örebropartiet yrkar därför: 

• Att ärenden som berör utbetalning av ekonomiska bidrag och stöd ska fattas i kultur- och 
fritidsnämnden istället för att delegeras bort.  

 

Ifall yrkandet faller gäller det som min reservation 

Glenn Roswall 
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