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Övriga deltagare 

 

Ledamöter närvarande del av § 

Åsa Heikka (S), del av § 62 

Sofia Stolt (V), del av § 62 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Anders Hägglund (S), §§ 55-60, deltar på distans 

Bengt Holm (S), §§ 55-61, deltar på distans 

Sylvi Lundberg (S), deltar på distans 

Emilia Barsk (S), deltar på distans 

David Andersson (M), §§ 55-61, del av § 62, deltar på distans 

Daniell Andersson (V), §§ 55-61, deltar på distans 

Lars Ove Renberg (C), §§ 55-61, del av § 62, deltar på distans 

Jasmine Johansson (M), §§ 57-61, del av § 62, deltar på distans 

Carinne Sjöberg (L), §§ 55-61, del av § 62, deltar på distans 

 

Tjänstemän 

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör 

Anders Linder, avd. chef, deltar på distans 

Patrik Samuelsson, avd. chef, deltar på distans 

Åsa S Boman, avd. chef, §§ 55-61, del av § 62, deltar på distans 

Björn Söderbäck, HR-chef, §§ 55-60, deltar på distans 

Monia Sundelin, controller, §§ 55-61, deltar på distans 

Sara Nordström, fritidskonsulent, §§ 60-61, del av § 62, deltar på distans 

Thomas Savilahti, fritidskonsulent, del av § 58, §§ 59-60, deltar på distans 

Fredrik Röst, fritidskonsulent, del av § 60, § 61, del av § 62, deltar på 

distans 

Jonas Frej, IT-supporttekniker, §§ 55-59, deltar på distans 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 55 
Diarienr: FN-2021/00006 

Godkännande av dagordning och fråga om jäv 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna sammanträdets dagordning med följande tillägg: 

 

extra ärende Umegrationsforum 2021 

 

extra ärende Fast placering av fotbollstältet 

 

David Andersson (M): Två frågor, varav en rör Björklöven 

Roger Persson (M): En fråga 

Lennart Johansson (M): Två frågor, varav en rör Björklöven 

Solveig Granberg (C): Två frågor, varav en rör Björklöven 

Daniell Andersson (V): En fråga 

 

Frågorna behandlas under punkten Information och rapporter september 

2021 och de frågor som rör Björklöven hanteras tillsammans. 

 

att till protokollet notera att ingen person är jävig. 

Ärendebeskrivning 

Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras. En jävig 

person får varken delta i handläggningen av ärendet eller närvara vid 

nämndens behandling av ärendet. 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 56 
Diarienr: FN-2021/00134 

Handlingsplan bygdemedel 2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 
att ställa sig bakom föreslagen handlingsplan för bygdemedel 2022 och 

skickar ärendet vidare till kommunstyrelsens näringslivs- och 

arbetsutskott för beslut. 

Ärendebeskrivning  

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av 

vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas till rennäringen och till att 

ersätta skador som orsakats av vattenkraften kan sökas av kommuner och 

ideella föreningar. 

 

I Umeå kommun har dessa medel sedan lång tid avsatts för att ideella 

föreningar ska kunna söka medel för att bygga, utveckla och anpassa 

anläggningar, samlingslokaler, friluftsanläggningar med mera med fokus på 

bland annat energisparåtgärder och tillgänglighetsanpassningar. 

 

Detta förslag till handlingsplan har liknande innehåll som föregående års 

handlingsplan. Innehållet bygger på de mål, regler och principer som 

kommunfullmäktige beslutade om i samband med fastställande av nya 

bidragsregler från 2021 samt den handbok som Länsstyrelsen tagit fram för 

bygdemedel. I dokumentet har det tydliggjorts att föreningar även kan 

söka stöd för insatser för att främja fiske. 

 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott är beslutande instans för 

detta dokument. Handlingsplanen ska även godkännas av Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till handlingsplan för bygdemedel 2022 
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Beredningsansvariga  
Ida Odeblom, fritidskonsulent  

Beslutet ska skickas till  

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 
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§ 57 
Diarienr: FN-2020/00183 

Anläggningar - investering, verksamhetsstöd 2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 
 

att fördela 159 750 kr till Umeå Kanotklubb gällande Stöd till 

anläggningar med inriktningen investering. 

Ärendebeskrivning 

Investeringsstödet syftar till att skapa förutsättningar för nybyggnad och 

reparation av föreningsägda anläggningar. Prioriterade områden är bland 

annat miljöförbättringar, energisparåtgärder, tillgänglighet, utveckling av 

barn- och ungdomsverksamhet samt ökat nyttjande av friluftsanläggning. 
 

Umeå Kanotklubb ansöker om stöd till etablering av kajakcentral på 

Gimonäs/Timmermagasinet i anslutning till Gimonäs Båtklubb. 

Kajakcentralen bidrar till miljömål gällande 5 km-staden, som innebär att 

individen ska kunna gå och cykla till en kajak och på så sätt nå havet. 

Föreningen har fått beviljat bygglov för kajakcentralen. 
 

Umeå Kanotklubb bedriver vattensport på flertalet platser i Umeå. 

Bölesholmarna, Nydalasjön och Ljumviken i Holmsund är redan etablerade 

platser för olika discipliner. Föreningen riktar sig till alla målgrupper och 

kunskapsnivåer och antalet medlemmar har ökat stadigt under pandemin. 
 

Föreningen uppger kostnader på 177 500 kr, en del av dessa kostnader är 

krav från bygglov. I förslaget fördelas 159 750 kr (90 % av kostnaden). Kvar 

att fördela under 2021 finns 302 619 kr.  

Beredningsansvariga 

Ida Odeblom, fritidskonsulent 

Beslutet ska skickas till 

Umeå Kanotklubb 
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§ 58 
Diarienr: FN-2020/00222 

Regler för utbetalning av kompletterande 

aktivitetsstöd VT21 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att ett kompletterande aktivitetsstöd på 1 567 549 kronor för 

vårterminen 2021 ska utbetalas enligt följande regler: 

 

Föreningar som rapporterat mer aktiviteter för VT-2021 än VT-2019 får 

aktivitetsstöd i enlighet med inrapporterade aktiviteter för VT-2021. Även 

föreningar som sökt stöd för VT-2021 men som inte sökte stöd VT-2019 

får stöd i enlighet med inrapporterade aktiviteter för VT-2021. 

 

Föreningar som rapporterat färre aktiviteter för VT-2021 än VT-2019 får 

mellanskillnaden utbetald. Föreningar som har större skillnad än 35 % 

mellan terminerna samt att summan överstiger 5 000 kr ska dock 

komplettera med en beskrivning om varför denna skillnad uppstått för 

att visa på om det finns andra faktorer än coronasituationen som 

påverkat inrapporteringen av aktiviteter. Undantag från detta är 

föreningar som bedriver kampsport. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden beslutade i november 2020 för vårterminen 2020 och i 

februari 2021 för höstterminen 2020 att föreningar som bedriver barn- och 

ungdomsverksamhet och erhåller aktivitetsstöd inte ska drabbas negativt 

av coronapandemin och ett regelverk för kompletterande aktivitetsstöd 

fastställdes. 

 

Då coronasituationen fortsatt har haft stor påverkan på föreningarnas 

barn- och ungdomsverksamhet föreslås att stötta föreningarna på samma 

sätt för aktiviteter under vårterminen 2021 och att använda samma 

regelverk för kompletterande aktivitetsstöd. 



Sida 8 av 18 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Fritidsnämnden 2021-09-29 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Föreningarna har ansökt om aktivitetsstöd till och med 25 augusti 2021 för 

aktiviteter som genomförts under vårterminen 2021. 

Beredningsansvariga 

Ida Odeblom, fritidskonsulent 
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§ 59 
Diarienr: FN-2021/00115 

Motion 16/2021: Förbjud separata badtider i skolan 

och motverka kvinnoförtryck på kommunala 

badhus; Maria Nilsson (SD) 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anse motion 16/2021: Förbjud 

separata badtider i skolan och motverka kvinnoförtryck på kommunala 

badhus – besvarad enligt yttrande nedan. 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige: 

 

• Förbjuder skolorna att ha könsuppdelad simundervisning (besvaras av 
för- och grundskolenämnden). 

• Motverkar verksamhet som bidrar till kvinnoförtryck och diskriminering 
på de kommunala badhusen (besvaras av fritidsnämnden). 

 

Sverigedemokraterna framför i sin motion att separata badtider bidrar till 

kvinnoförtryck och diskriminering i de kommunala badhusen. 

 

Fritidsnämndens yttrande 

Att motverka diskriminering oavsett kön och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter är diskrimineringslagens utgångspunkt och 

huvudprincip. Enligt diskrimineringslagen hindrar förbudet mot 

diskriminering som har samband med kön inte att kvinnor och män 

behandlas olika i fråga om tjänster eller bostäder, om det har ett berättigat 

syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå 

syftet. 

 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tidigare granskat om Stockholms 

stad överträder diskrimineringsförbudet som gäller vid tillhandahållande av 

tjänster genom att införa särskilda badtider enbart för kvinnor respektive 
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män i kommunala simhallar. DO har i ärendet (Ärende GRA 2016/8 

handling 5) gjort bedömningen att undantag från diskrimineringslagen kan 

göras om syftet är att öka simkunnigheten och ge möjlighet till fysisk 

aktivitet och motion i en grupp där simkunnigheten är betydligt lägre än 

hos genomsnittsbefolkningen. 

 

Huvudprincipen för Umeå kommun är att bedriva könsblandad verksamhet 

varvid fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motion från 

Sverigedemokraterna är besvarad.  

Beslutsunderlag 

Motion 16/2021: Förbjud separata badtider i skolan och motverka 

kvinnoförtryck på kommunala badhus 

Beredningsansvariga 

Patrik Samuelsson, avd. chef 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 
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§ 60 
Diarienr: FN-2021/00085 

Verksamhetsuppföljning T2 2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 
 

att godkänna fritidsnämndens rapport till KS för perioden jan-aug 2021 
 

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för perioden jan-aug 2021 
 

att den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig 
 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsförvaltningen har upprättat två rapporter för 

verksamhetsuppföljning av perioden januari-augusti 2021. En rapport till 

kommunstyrelsen (KS) utifrån beslutade anvisningar, samt en rapport till 

fritidsnämnden, inklusive extra information om nämndens mål och 

uppdrag. 
 

Förvaltningen har även upprättat uppföljning av internkontrollplan T2 2021 

för fritidsnämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Fritidsnämndens rapport till KS för perioden jan-aug 2021 

Fritidsnämndens rapport för perioden jan-aug 2021 

Uppföljning internkontrollplan T2 2021 

Beredningsansvariga 

Sara Nordström, fritidskonsulent 

Monia Sundelin, controller 

Björn Söderbäck, HR-chef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen/ekonomifunktionen Anette Sjödin 

 

 

  



Sida 12 av 18 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Fritidsnämnden 2021-09-29 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 61 
Diarienr: FN-2021/00125 

Utvecklingsanslag digitalisering och 

digitaliseringsreserv 2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna projektansökan om stöd till ”Digital mötesplats” från 

utvecklingsanslaget för digitalisering och digitaliseringsreserv 2022 och 

skicka den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Som en del i utredningsuppdraget att se över Fritid ungas organisation och 

utifrån kommunfullmäktiges mål 5 om digital transformation har Fritid 

unga påbörjat ett samarbete med Uminova Innovation.  

 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att avsätta medel till ett 

utvecklingsanslag för digitalisering och digitaliseringsreserv. Det är bara 

kommunens egna nämnder som kan söka stöd. Ansökan ska efter beslut i 

nämnd skickas till kommunstyrelsen för behandling. 

 

Fritidsnämnden med samverkanspartner söker totalt 550 000 kr till 

delfinansiering av en digital mötesplats. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Ansökningsblankett utvecklingsanslag digitalisering och 

digitaliseringsreserv digital mötesplats 

Bilaga 2. Kostnads- och nyttoanalys digital mötesplats 

Beredningsansvariga 

Åsa S Boman, avd. chef 

Fredrik Röst, fritidskonsulent 

Monia Sundelin, controller 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens diarium, kopia till verksamhetsutveckling@umea.se, 

senast 2021-10-21, ange KS-2021/00433 i ämnesraden 
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§ 62 
Diarienr: FN-2021/00003 

Information och rapporter september 2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Fritid ungas uppdrag: Förslag på prioriteringar 

Åsa S Boman, avd. chef och Sara Nordström, fritidskonsulent 

 

Uppdragsplan/Verksamhetsplan och internkontrollplan 2022: 

Arbetsgång och tidplan 

Sara Nordström, fritidskonsulent 

 

Björklöven 

Lennart Johansson (M), Solveig Granberg (C) och David Andersson (M) 

anmäler i början av sammanträdet in frågor som rör Björklöven. 

Stefan Hildingsson redogör för pågående dialog med Björklöven. 

Efterföljande diskussion resulterar i att Stefan Hildingsson får i uppdrag att 

bjuda in Björklöven till en dialog med ett förstärkt presidium där 

representanter från varje parti i nämnden finns med. 

 

Övriga frågor 

Solveig Granberg (C): Carslunds idrottsplan 

Stefan Hildingsson besvarar frågan om storleken på planen. 

 

Daniell Andersson (V): Mariehemsängarna 

Stefan Hildingsson tar med sig frågan om jordhögar till förvaltningen. 

 

Lennart Johansson (M): Deltagande på SFKs Erfarenhetskonferens 

Stefan Hildingsson noterar önskemålet om breddat deltagande från 

nämnden. 

 



Sida 15 av 18 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Fritidsnämnden 2021-09-29 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Roger Persson (M): Ekonomiskt läge för t ex Tegs SK och Umeå BSKT. 

Stefan Hildingsson redogör för det ekonomiska läget för Umeå BSKT, 

Tegs SK och A3 Basket. 

 

David Andersson (M): Klubbar/idrottsföreningars arbetssätt med barn och 

ungdomar. 

Frågan besvaras vid nästa nämnd då frågeställaren ej längre är närvarande. 

 

Fritidsdirektör Stefan Hildingson informerar 

• A3 Arena byter namn till Winpos Arena. Ordförandebeslut togs 
2021-08-05, namnet offentliggörs senare under dagen. 

• Måtten på nya fotbollshallen 

• Båtlivet i Umeå 

• Lundåkerns parkering 

• SM-veckan 2023 

• Lägesrapport med anledning av coronapandemin 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 63 
Diarienr: FN-2021/00005 

Umegrationsforum 2021 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar 

 

att varje parti i fritidsnämnden har möjlighet att utse en person till att 

representera nämnden den 21 oktober på pass 1 

 

att utse Lina Vänglund (S) som representant för Socialdemokraterna den 

21 oktober på pass 1 
 

att varje parti gör anmälan själv till pass 1 den 21 oktober och meddelar 

nämndsekreteraren namnet på sin representant. 

Ärendebeskrivning 

Årets Umegrationsforum arrangeras den 21 och 24 oktober av Vän i Umeå 

på uppdrag av Umeå kommun i samarbete med flera studieförbund. Temat 

är Utmaning och inspiration. Inbjudan med program inkom till 

fritidsnämnden 28 september och beslut om att utse representanter lyfts 

därför som ett extraärende vid fritidsnämnden 29 september. 
 

Torsdag 21 oktober arrangeras pass 1 kl. 13.30-17.30 i Umeå Folkets Hus, 

lokal Äpplet. Pass 1 innehåller bl a programpunkten Politisk reflektion. 

Förslag till beslut: att varje parti i fritidsnämnden har möjlighet att utse en 

person till att representera nämnden den 21 oktober på pass 1. Varje parti 

utser en representant som anmäler sig själv till Umegrationsforums pass 1 

21 oktober samt informerar nämndsekteraren om vem som representerar 

partiet. 

Beslutsunderlag 

Inbjudan Umegrationsforum 2021 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekretetare 
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§ 64 
Diarienr: FN-2021/00139 

Fast placering av fotbollstältet 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att uppdra till fritidsdirektören att utreda olika alternativ för en fast 

placering av fotbollstältet. 

Ärendebeskrivning 

Efter fritidsnämnden 1 september skickades ett pressmeddelande ut om 

att fotbollshallar på Nolia ersätter fotbollstältet vintern 2021/2022. Den 

förlängda fotbollssäsongen hösten 2021 innebär att fotbollstältet inte 

skulle kunna sättas upp förrän i december. Kostnaderna för att sätta upp 

tältet, driftsätta och därefter plocka ner det i mars skulle bli för höga i 

förhållande till hur länge tältet skulle stå uppe. 

 

Enligt tidigare beslut ska fotbollstältet sättas upp med hjälp av 

fotbollsföreningar i Umeå. Förra året sattes tältet inte upp p g a att det inte 

var möjligt att samla människor i stora grupper under pågående pandemi 

samt att alternativet att anlita entreprenör innebar allt för höga kostnader 

som inte rymdes i fritidsnämndens budget. 

 

Diskussioner om att hitta en permanent placering av fotbollstältet har 

börjat föras varför ordförande Ari Leinonen (S) väcker frågan om att uppdra 

till fritidsdirektören att utreda olika alternativ för en fast placering av 

fotbollstältet. 

Beslutet ska skickas till 
Fritidsdirektör 
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§ 65 
Diarienr: FN-2021/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut september 

2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för september 2021. 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut 

Föreningsbyrån 

Anmälningsärenden 2021-09-29, dnr: FN-2021/00004-20 

 

Anmälningsärenden 

Allmänna ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 2021-08-17 § 156 ”Revidering av kriterier för 

utvecklingsanslag för digitalisering och digitaliseringsreserv”, dnr: FN-

2021/00125-2 

 

Granskning av barnkonventionens efterlevnad, inkommen skrivelse från EY 

och kommunens förtroendevalda revisorer 2021-08-27, dnr: FN-

2021/00133-1 

Beredningsansvariga 

Eva Lindgren, fritidskonsulent 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

 
 

 

 


