
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-12-14 

 

Fritidsnämnden 

Tid: Onsdagen den 14 december 2022 kl. 13:15-17:15 

Plats: Kommunstyrelsens mötesrum, Stadshuset 

Beslutande: Ari Leinonen (S), ordförande 
Joline Göttfert (M), vice ordförande §§ 74-86 
Åsa Heikka (S) 
Åke Johansson (S) 
Olivia Lundgren (S) 
Anders Hägglund (S) 
Roger Persson (M) 
Christer Lindvall (M) 
Lennart Arvidsson (V) 
Solveig Granberg (C) 
Johan Asplund (MP) 
Lars-Olof Uhlin (M), tjg. ers. för Joline Göttfert (M) §§ 72-73 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Solveig Granberg (C)  
  

 

Sekreterare:        §§ 72-86 

 Elisabeth Anttu 

 

Ordförande:      

 Ari Leinonen (S) 

 

Justerare:      

 Solveig Granberg (C)  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
Organ: Fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-12-14 

Anslaget har satts upp: 2022-12-19 

Anslaget tas ner: 2023-01-10 

Förvaringsplats: Fritidsförvaltningen, Umeå kommun 

Underskrift:   
 Elisabeth Anttu
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Sylvi Lundberg (S) 

Bengt Holm (S) 

Tilda Säfvenberg (S) 

Tommy Udd (S) 

Lars-Olof Uhlin (M), §§ 74-78, 81-86 

Rebecca Lagerstedt (V) 

Urban Wikman (L) 

Robert Barkéus (KD) 

 

 

Tjänstemän 

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör 

Patrik Samuelsson, verksamhetschef 

Monia Sundelin, controller, §§ 72-80 

Björn Söderbäck, HR-chef, §§ 72-78 

Monica Svonni, enhetschef 

Eva Lindgren, fritidskonsulent 

Frida Hald, fritidskonsulent 

Roger Edenwill, fritidskonsulent, §§ 82-83 

Thomas Savilahti, fritidskonsulent, §§ 82-84, del av § 85 

Jenny Brantholm, kommunikatör 

Mikael Nordfeldth, personalföreträdare Kommunal, §§ 72-84, del av § 85 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 72 
Diarienr: FN-2022/00006 

Val av justerare, godkännande av dagordning och 

fråga om jäv 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att till justerare av dagens protokoll utse Solveig Granberg (C) 

 

att godkänna sammanträdets dagordning 

 

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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§ 73 
Diarienr: FN-2022/00061 

Val till fritidsnämndens stipendiejury 2022-2026 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att utse Ari Leinonen (S), Joline Göttfert (M) och Åke Johansson (S) till 

ledamöter i fritidsnämndens stipendiejury 

 

att utse Åsa Heikka (S), Roger Persson (M) och Lennart Arvidsson (V) till 

ersättare i stipendiejuryn. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden vill genom årliga stipendier uttrycka sin uppskattning för 

värdefullt ideellt ledarskap och föreningsengagemang samt goda idrottsliga 

prestationer som har utförts under det senaste året. Stipendiet består av 

ett diplom och 10 000 kr. 

 

I stipendiejuryn ingår tre representanter från fritidsnämnden och 

enhetschefen för Föreningsbyrå/stab. 

 

Sammansättningen i slutet av mandatperioden 2018-2022 var enligt 

följande: 

 

Ledamöter: Ari Leinonen (S), Joline Göttfert (M) och Lina Vänglund (S) 

Ersättare: Åke Johansson (S), Roger Persson (M) och Sofia Stolt (V) 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Ida Odeblom, fritidskonsulent 
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§ 74 
Diarienr: FN-2022/00062 

Val till Umeå kommuns pensionärsråd 2022-2026 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att utse Ari Leinonen (S) till ledamot och Joline Göttfert (M) till ersättare i 

Umeå kommuns pensionärsråd. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommuns pensionärsråd (UPR) är ett organ för samråd och 

information mellan Umeå kommun och pensionärsorganisationerna i 

kommunen. 

 

Rådet arbetar för att viktiga frågor för pensionärer uppmärksammas i 

kommunens nämnder och förvaltning. Genom UPR ges pensionärer en 

större delaktighet och möjlighet att påverka samhällets insatser, genom att 

rådet ger kommunens politiker synpunkter och förslag på aktuella ärenden. 

 

Representation 

I pensionärsrådet är följande pensionärsföreningar representerade: 
 

• PRO (Pensionärernas Riksorganisation) 
• SKPF (Svenska Kommunal Pensionärers Förbund) 
• SPF Seniorerna (Sveriges Pensionärsförbund) 
• RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap) 
• Finska klubben i Umeå (Pensionärssektionen) 
• Demensföreningen i Umeå 

 

Från kommunens sida finns representanter från: 
 

• äldrenämnden 
• kulturnämnden 
• fritidsnämnden 
• byggnadsnämnden 
• tekniska nämnden 
• kommunstyrelsen. 
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Beredningsansvariga 
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Rosa Norberg, nämndsekreterare 
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§ 75 
Diarienr: FN-2022/00063 

Val till Umeå kommuns funktionshinderråd 2022-

2026 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att utse Ari Leinonen (S) till ledamot och Joline Göttfert (M) till ersättare i 

Umeå kommuns funktionshinderråd. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommuns funktionshinderråd (UFR) representeras av olika 

funktionshinderorganisationer samt politiker från flera kommunala 

nämnder. Rådet har en viktig roll som referensgrupp för de 

funktionshinderspolitiska frågorna. Samtliga representanters kunskap och 

erfarenhet tas tillvara och förstärks ibland med inbjudna gäster. Rådet 

träffas fem gånger per år. 

 

UFR:s uppdrag syftar till att ge personer med funktionsnedsättning ökad 

delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. 

Funktionshinderfrågor ska ses ur ett medborgarperspektiv och det innebär 

att all kommunal verksamhet även kommunföretagen omfattas av 

förbättringsarbetet. 

 

Organisatoriskt tillhör funktionshinderrådet kommunstyrelsens 

ansvarsområde i enlighet med kommunfullmäktiges beslut att anta strategi 

för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun, 2014-04-28. Rådet har funnits 

sedan 1972, tidigare med namnet Kommunala handikapprådet (KHR). 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Tordleif Hansson, sekreterare 
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§ 76 
Diarienr: FN-2022/00005 

Kurser och konferenser 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna att nämndens förtroendevalda deltar i introduktion för 

förtroendevalda. 

Ärendebeskrivning 

Den 19 januari 2023 bjuds alla förtroendevalda in till en gemensam 

introduktionsdag inför den nya mandatperioden. Fritidsnämnden har fått 

inbjudan enligt nedan. 

 

Introduktionsdag för förtroendevalda 

Torsdag 19 januari 2023 

Klockan 08.30–15.30 

Nolia konferenscenter 

 

En ny mandatperiod har startat, Umeå har fått många nya förtroendevalda 

till olika poster i kommunfullmäktige, nämnder, utskott, bolag, stiftelser 

med mera. Du som har ett förtroendeuppdrag är en viktig del av den lokala 

demokratin och introduktionsdagen är för dig. 

 

Introduktionsdagen ger dig 

• grundläggande introduktion till Umeå kommun 

• kunskap om rollen som förtroendevald 

• kännedom om var du hittar stöd och kunskap i din roll under 

mandatperioden. 

Dagen kommer att handla om hur arbetet i kommunen är organiserat, din 

roll och ditt ansvar som förtroendevald, kommunens ekonomi och styrning, 

kommunal juridik med mera. 
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Dagen är också ett tillfälle för nya och erfarna förtroendevalda att träffas. 

Några tjänstepersoner kommer också att delta. Arvode utgår enligt 

gällande regler. Fika och lunch ingår. 

 

Anmäl dig direkt här eller på www.umea.se/introduktionpolitiker 

Ett detaljerat program skickas ut senare. 

Anmälan ska göras senast 12 januari och var och en anmäler sig själv. 

 

Förutom den gemensamma introduktionsdagen kommer det också 

erbjudas ett antal valbara fördjupningstillfällen under våren. Mer 

information och datum kring dessa kommer inom kort.  

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

 
 

 

  

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=c909268c8f36
http://www.umea.se/introduktionpolitiker
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§ 77 
Diarienr: FN-2022/00030 

Fritidsnämndens sammanträdestider 2023 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att fastställa sammanträdestider för 2023 enligt nedan. 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet 2022-05-18 fastställde fritidsnämnden 

sammanträdestiderna för 2023. Då vice ordförande i fritidsnämnden efter 

valet även är vice ordförande i överförmyndarnämnden behöver tiderna 

justeras de datum då nämnderna enligt planeringen har sammanträden 

samtidigt. Fritidsnämnden har blivit ombedd att ändra datum för 

nämnderna i april, maj och december. 

 

Fritidsnämnden sammanträder i normala fall på onsdagar och för att ändra 

så lite som möjligt föreslår förvaltningen att sammanträdena i stället hålls 

på tisdagar i april, maj och december samma vecka som i det första 

beslutet. 

 

Den nya mandatperioden startar 2022-12-01 och förvaltningen håller på 

att planera för hur den nya nämnden ska introduceras i nämndens 

verksamhet. Förvaltningen föreslår att nämnderna i februari, mars, april 

och maj utökas till heldagsnämnder med start kl. 09.00. Planen är då att 

ägna förmiddagen till introduktion och utbildning och att sammanträdet 

förläggs till eftermiddagen. 

 

Förvaltningen håller också på att planera för om några av nämnderna kan 

genomföras på annan plats än på stadhusområdet för att på så sätt 

möjliggöra besök i nämndens olika verksamheter. 
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Tiderna för introduktion, utbildning och sammanträden skulle då bli enligt 

nedanstående förslag: 

 

Onsdag 25 januari  kl. 13.15 

Onsdag 22 februari  kl. 09.00 (hel dag) 

Onsdag 22 mars  kl. 09.00 (hel dag) 

Tisdag 25 april  kl. 09.00 (hel dag) 

Tisdag 23 maj  kl. 09.00 (hel dag) 

Onsdag 30 augusti  kl. 13.15 

Onsdag 27 september  kl. 13.15 

Onsdag 25 oktober  kl. 13.15 

Onsdag 22 november  kl. 13.15 

Tisdag 12 december  kl. 13.15 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör 

Beslutet ska skickas till 
Kommunikationsavdelningen 

Fritidsnämndens ledamöter och ersättare 

Berörda tjänstepersoner 
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§ 78 
Diarienr: FN-2022/00060 

Medarbetarenkät 2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av medarbetarenkäten 2022. 

Ärendebeskrivning 

Medarbetarenkäten är en årligen återkommande undersökning som riktar 

sig till kommunens samtliga tillsvidareanställda. Den är numera uppdelad i 

två huvudområden. Dels svarar den mot all personals upplevelse av den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA), dels hanterar den Aktiva 

åtgärder för främjande av lika rättigheter och möjligheter. 

 

Enkäten genomförs i huvudsak under oktober månad och resultatet därav 

redovisas för verksamheterna i november. 

 

Därefter följer ett arbete för verksamheterna att arbeta med resultatet för 

att skapa bättre förutsättningar för medarbetare, chefer och 

organisationen. 

 

Enkäten är uppdelad i åtta områden som sedan kan brytas ned i mer 

detaljerade frågor. 

 

Bifogat finns en övergripande redovisning för fritidsnämnden med en 

jämförelse mot resultat för 2020 och 2021. 

 

För fritidsförvaltningen svarade 150 av 164 medarbetare/chefer på 

enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 92,6%.  

 

Det totala medelvärdet för OSA-delen motsvarar 4,8 på en 6-gradig skala 

vilket är ett resultat fritidsnämnden ska vara oerhört stolta över. 
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I jämförelse med Umeå kommun som helhet ser resultatet ut enligt nedan. 

 

 
 

I sin helhet är fritidsnämndens OSA-index i paritet till kommunens OSA-

index. Verksamheter och enheter arbetar med de områden de identifierar 

när de tar fram sina OSA-mål för kommande år. 

 

 
 

Vi ser i jämförelsen mellan 2021 och 2022 att vi har relativt stora 

förflyttningar. Resultatet ska spegla det gångna året men vi vet också att 

nuläget påverkar i viss grad. Arbetet med resultatet sker dels på 

övergripande nivå men kanske framför allt på respektive enhetschefs nivå. 

Beslutsunderlag 

Fritidsnämnd MAE 2022, MAE=medarbetarenkät 

Beredningsansvariga 

Björn Söderbäck, HR-chef 
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§ 79 
Diarienr: FN-2021/00147 

Åtgärder inom badverksamheten för en budget i 

balans 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna förslag till justerade taxor och avgifter för kommunens 

badanläggningar enligt bilaga 1. 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att förhandla med INAB om hyran för 

Navet. 

 

Reservation 

Lennart Arvidsson (V), se reservationstext under Fritidsnämndens 

beslutsordning nedan. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden beslutade 2022-11-23 § 66 att godkänna fördelning av 

budgetram 2023. Fördelningen mellan nämndens verksamheter utgick från 

den driftram som kommunfullmäktige fastställt. Förvaltningen fick då i 

uppdrag att till decembernämnden ta fram förslag på åtgärder inom 

badverksamheten för att få en budget i balans år 2023. 

Bakgrunden är den ökade hyreskostnaden för Navet. Fritidsnämnden hyr 

Navets lokaler av INAB där hyran styrs av konsumentprisindex (KPI). Den 

stigande inflationen har medfört att Navets hyra ökat markant vilket i sin 

tur innebär att åtgärder behöver vidtas inom avdelning bad för att få en 

budget i balans.  

 

Fritidsnämnden svarar för samtliga taxor och avgifter gällande de 

kommunala badens entréavgifter. En justering av taxor och avgifter är 

nödvändigt för att möta de ekonomiska utmaningar som badverksamheten 

står inför på kort och lång sikt. Ett förslag till nya taxor och avgifter från och 

med 1 januari 2023 har tagits fram enligt bilaga 1. 
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För att få en budget i balans inom avdelning bad är förvaltningens förslag 

att justera taxor och avgifter enligt bilaga 1, samt att ej hålla Umelagun 

öppet sommaren 2023. 

Förslag till beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna förslag till justerade taxor och avgifter för kommunens 

badanläggningar enligt bilaga 1. 

 

att godkänna förslag att ej hålla Umelagun öppet sommaren 2023. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Förslag till nya taxor och avgifter för kommunens badanläggningar 

från och med 1 januari 2023. 

Beredningsansvariga 

Patrik Samuelsson, verksamhetschef bad 

Fritidsnämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Anders Hägglund (S): 

- bifall till tjänsteskrivelsens första att-sats (att godkänna förslag till 

justerade taxor och avgifter för kommunens badanläggningar). 

- avslag till tjänsteskrivelsens andra att-sats (att godkänna förslag att ej 

hålla Umelagun öppet sommaren 2023). 

- tilläggsyrkande - att ge förvaltningen i uppdrag att förhandla med INAB 

om hyran för Navet. 

 

Lennart Arvidsson (V): 

- att avslå förslaget till höjning av taxorna på de kommunala baden och 

begära en utökad driftbudgetram av kommunstyrelsen för 2023 för att 

bl.a. förhindra höjningen av avgifter på baden. 

- avslag till tjänsteskrivelsens andra att-sats (att godkänna förslag att ej 

hålla Umelagun öppet sommaren 2023). 

- bifall till Anders Hägglunds (S) tilläggsyrkande. 
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Joline Göttfert (M): 

- bifall till tjänsteskrivelsens första att-sats (att godkänna förslag till 

justerade taxor och avgifter för kommunens badanläggningar). 

- avslag till tjänsteskrivelsens andra att-sats (att godkänna förslag att ej 

hålla Umelagun öppet sommaren 2023). 

- bifall till Anders Hägglunds (S) tilläggsyrkande. 

 

Johan Asplund (MP): 

- bifall till tjänsteskrivelsens första att-sats (att godkänna förslag till 

justerade taxor och avgifter för kommunens badanläggningar). 

- bifall till Anders Hägglunds (S) tilläggsyrkande. 

 

Solveig Granberg (C): 

- avslag till tjänsteskrivelsens andra att-sats (att godkänna förslag att ej 

hålla Umelagun öppet sommaren 2023). 

- bifall till Anders Hägglunds (S) tilläggsyrkande. 

 

Roger Persson (M) – bifall till tjänsteskrivelsens första att-sats (att 

godkänna förslag till justerade taxor och avgifter för kommunens 

badanläggningar). 

 

Ari Leinonen (S): 

- bifall till tjänsteskrivelsens första att-sats (att godkänna förslag till 

justerade taxor och avgifter för kommunens badanläggningar). 

- avslag till tjänsteskrivelsens andra att-sats (att godkänna förslag att ej 

hålla Umelagun öppet sommaren 2023). 

- bifall till Anders Hägglunds (S) tilläggsyrkande. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden informerar om att att-satserna kommer att prövas var för sig. 

 

Ordföranden ställer bifall till tjänsteskrivelsens första att-sats (att godkänna 

förslag till justerade taxor och avgifter för kommunens badanläggningar 

enligt bilaga 1) mot bifall till Lennart Arvidssons (V) förslag (att avslå 

förslaget till höjning av taxorna på de kommunala baden och begära en 

utökad driftbudgetram av kommunstyrelsen för 2023 för att bl.a. förhindra 

höjningen av avgifter på baden). 
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Ordföranden finner att fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till 

justerade taxor och avgifter för kommunens badanläggningar enligt 

bilaga 1. 

 

Avslag mot bifall till tjänsteskrivelsens andra att-sats (att godkänna förslag 

att ej hålla Umelagun öppet sommaren 2023). Ordföranden konstaterar att 

nämnden beslutar att avslå tjänsteskrivelsens andra att-sats. 

 

Bifall mot avslag till Anders Hägglunds (S) tilläggsyrkande (att ge 

förvaltningen i uppdrag att förhandla med INAB om hyran för Navet). 

Ordföranden finner att nämnden beslutar att bifalla Anders Hägglunds (S) 

tilläggsyrkande. 

 

Ordföranden konstaterar slutligen att fritidsnämnden beslutar att 

godkänna förslag till justerade taxor och avgifter för kommunens 

badanläggningar enligt bilaga 1 samt att ge förvaltningen i uppdrag att 

förhandla med INAB om hyran för Navet. 
 

Reservation 

Lennart Arvidsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Att fritidsnämndens budget för de kommunala baden varit kraftigt 

underfinansierad är ingen hemlighet. Navet har inte sedan starten 2016 

varit finansierad fullt ut. Det har bl.a. handlat om uteblivna resurser för 

skolbad. Med kraftigt höjda hyror och priser så blir nämndens situation helt 

ohållbar. Fritidsnämnden har kommit till vägs ände och föreslår nu kraftiga 

höjningar av entrépriser på baden. 
 

Det här är något som vi i Vänsterpartiet menar är helt fel väg att gå. I en tid 

med en kraftigt stigande inflation så är det många människor, inte minst 

barnfamiljer, som får allt svårare att klara en rimlig livssituation. I det läget 

är det särskilt viktigt att det finns kommunala fritidsaktiviteter som har låga 

avgifter eller som är helt avgiftsfria för barn och ungdomar. 
 

Vänsterpartiet menar därför att fritidsnämnden borde begära en utökning 

av sin driftsbudget för att undvika avgiftshöjningar. 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 
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§ 80 

Diarienr: FN-2021/00156 

Stöd till anläggning, investering 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att avsätta 470 000 kr för energisparåtgärder till föreningsdrivna isbanor 

och ridbanor. 

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. 

 

2017 beslutade fritidsnämnden att bevilja ett investeringsbidrag på 

1 000 000 kr till Umeå Brukshundklubb för att anlägga en ny hundsportyta i 

Anumark. I september 2022 beslutades, i samråd med föreningen, att 

fritidsnämnden inte längre kan reservera det beviljade bidraget då 

föreningen ännu inte påbörjat investeringen av hundsportytan. 

 

Förslaget är att avsätta 470 000 kr av den miljonen för energisparåtgärder 

till föreningsdrivna isbanor och ridbanor enligt följande 

fördelningsprinciper. 

 

- Stödet kan sökas av föreningar som beviljas driftsbidrag 2023. 

- Föreningen kan söka bidrag för 100 % av kostnad för armatur. 

Föreningen finansierar övriga kostnader för montage. 

- Hänsyn tas till kommundrivna isbanor och ridbanor. 

- Hänsyn tas till demografi. 

- Överenskommelse om skötsel i minst 10 år framåt. 

Ett schablonbelopp per armatur kommer att tas fram som underlag för 

beslut. 
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Beredningsansvariga 

Monica Svonni, enhetschef Föreningsbyrå/stab 

Ida Odeblom, fritidskonsulent 

Fritidsnämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Anders Hägglund (S) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att 

fritidsnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 
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§ 81 
Diarienr: FN-2022/00058 

Mindre justering av regler för Umeå kommuns stöd 

till ideella föreningar 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar  

 

att godkänna förslaget att justera kriterierna för verksamhetsstödet 

aktivitetsstöd ungdom med inriktning fritid till att föreningar kan 

rapportera en sammankomst med maximalt 3 aktivitetstimmar per 

kalenderdag och att antalet aktivitetstimmar per termin inte får överstiga 

80 st. per individ.  

 
att justering av kriterierna börjar gälla den 1 januari 2023. 

Ärendebeskrivning 

Januari 2021 började nya regler för Umeå kommuns stöd till ideella 

föreningar att gälla. Dokumentet med en grundläggande struktur för 

föreningsstöden är fastställd av kommunfullmäktige men ansvarig nämnd 

för respektive stöd har utifrån kommunens reglemente rätt att besluta om 

mindre justeringar av regler utifrån fortlöpande utvärderingar av 

föreningsstödet.  

 

Verksamhetsstödets, aktivitetsstöd ungdom, syfte är att stimulera 

föreningar att bedriva barn- och ungdomsverksamhet och att det därmed 

ska finnas ett brett utbud av aktiviteter för barn och unga i Umeå kommun. 

Aktivitetsstödet är ett grundstöd utifrån aktiviteternas egenvärde men har 

dessutom många andra mervärden såsom socialt förebyggande effekter, 

demokratiskola och delaktighet. Stödet har två inriktningar: idrott och 

fritid. Till fritidsinriktningen tillhör de föreningar som inte är anslutna till 

Riksidrottsförbundet.  

 

Utvärdering av stödet visar att det finns ett behov av att göra mindre 

justeringar för att säkerställa en likvärdighet mellan inriktningarna idrott 

och fritid samt att motverka möjlighet till bidragsfusk. 
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Förvaltningens förslag är att justera kriterierna för verksamhetsstödet 

aktivitetsstöd ungdom med inriktning fritid till att föreningar kan 

rapportera en sammankomst med maximalt 3 aktivitetstimmar per 

kalenderdag och att antalet aktivitetstimmar per termin inte får överstiga 

80 st. per individ.  

Beredningsansvariga 

Ida Odeblom, fritidskonsulent 

Monica Svonni, enhetschef Föreningsbyrå/stab 

Fritidsnämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Joline Göttfert (M) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och konstaterar att 

fritidsnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Föreningsbyrån   
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§ 82 
Diarienr: FN-2022/00054 

Riktlinjer för uthyrning av Umeå kommuns lokaler 

och anläggningar 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar  

 

att godkänna riktlinjer för uthyrning av Umeå kommuns lokaler och 

anläggningar. 

 

att godkänna att fritidsförvaltningen får göra redaktionella ändringar som 

inte påverkar innebörden av innehållet i dokumentet Riktlinjer för 

uthyrning av Umeå kommuns lokaler och anläggningar med tillhörande 

bilagor. 

 

att godkänna Thoren Arena som en ny representationsanläggning för 

elitverksamhet i dokumentet Mål och kriterier vid fördelning av tider i 

Umeå kommuns lokaler och anläggningar. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsförvaltningen ansvarar för fördelning och uthyrning av Umeå 

kommuns lokaler och anläggningar till hyresgäst. Hyresgäst är den som hyr 

lokalen och kan till exempel vara en förening, privatperson eller företag. 

Fritidsnämnden beslutar om de kriterier som ligger till grund för 

fördelningen av tider samt fastställer taxor och avgifter.  

 

Syftet med riktlinjerna är att övergripande beskriva regler vid uthyrning av 

kommunens lokaler samt beskriva följderna om regler och villkor inte 

efterlevs.  

 

I riktlinjerna ingår som bilagor dokumenten Mål och kriterier vid fördelning 

av tider i Umeå kommuns lokaler och anläggningar, Allmänna villkor för 

bokning av lokaler och anläggningar samt Rutin för hantering av föreningar 
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med skulder. I samband med framtagandet av de nya riktlinjerna har 

bilagorna reviderats. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för uthyrning av kommunens lokaler och anläggningar 

Mål och kriterier vid fördelning av tider i Umeå kommuns lokaler och 

anläggningar 

Allmänna villkor för bokning av lokaler och anläggningar 

Rutin för hantering av föreningar med skulder 

Beredningsansvariga 

Frida Hald, fritidskonsulent  

Roger Edenwill, fritidskonsulent  

Monica Svonni, enhetschef Föreningsbyrå/stab 

Beslutet ska skickas till 
Lokalbokning Föreningsbyrån 

Bidrag Föreningsbyrån 

   
 

 

  



Sida 24 av 28 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Fritidsnämnden 2022-12-14 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 83 
Diarienr: FN-2022/00059 

Riktlinjer för SM och internationella arrangemang 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar  
 

att godkänna riktlinjer för SM och internationella arrangemang. 
 

att godkänna att fritidsförvaltningen får göra redaktionella ändringar som 

inte påverkar innebörden av riktlinjerna. 

Ärendebeskrivning 

I Umeå kommun arrangeras årligen tävlingar och arrangemang vilka är av 

stort värde för kommunen. Syftet med riktlinjerna är att övergripande 

beskriva vilka tävlingar och arrangemang som får fria lokaler utifrån ett 

antal kriterier. 
 

Kriterierna som ska uppfyllas är att det ska vara svenska mästerskap (SM) 

på seniorelitnivå för idrotter anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) samt att 

medaljer delas ut. Fri lokal ges även till internationella tävlingslandskamper 

och mästerskap på seniornivå. 
 

SM på ungdoms- och juniornivå eller för veteraner (benämns olika i olika 

idrotter) har vanligtvis inte fri lokal. Undantaget är om det genomförs i 

samband med ett seniormästerskap då det kan vara svårt att särskilja på 

tävlingarna/arrangemangen. Särskilda avtal kan också skrivas med till 

exempel förbund eller organisationer gällande fri lokal. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för SM och internationella arrangemang 

Beredningsansvariga 

Roger Edenwill, fritidskonulent 

Monica Svonni, enhetschef Föreningsbyrå/stab 

Beslutet ska skickas till 
Lokalbokning Föreningsbyrån 
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§ 84 

Diarienr: FN-2022/00053 

Revidering servicenivåer isbanor 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att fastställa revidering av servicenivåer för isbanor 2023. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden beslutade § 64 2022-11-23 att fastställa servicenivåer för 

isbanor 2023. Efter beslutet har behov av revidering upptäckts. I förslaget 

till revidering har följande tagits bort när det gäller isbanor som snöröjs i 

mån av tid utan prioriteringsordning:  

 

- Storsjö rink 
- Storsjö lilla isbana 
- Storsjöns rundbana (öppen när det inte är flödvatten) 
- Sandviks isbana 
- Fiskestigens isbana 
- Obbola rink 
- Obbola stora isbana 
- Påängen isbana i Obbola 
- Energiparken 

 

Vidare har benämningen Fridhemskolan ersatts av Maja Beskowskolan då 

skolan bytt namn. 

Beslutsunderlag 

Förslag till revidering servicenivåer isbanor 2023 

Beredningsansvariga 

Frida Hald, fritidskonsulent 
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§ 85 
Diarienr: FN-2022/00003 

Information och rapporter december 2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Kartläggning av friluftsområden i Umeå kommun 

Thomas Savilahti, fritidskonsulent, informerar om den kartläggning av 

friluftsområden i Umeå kommun som gjorts med stöd av LONA-medel 

(Lokala naturvårdssatsningen). Rapporten som tagits fram innehåller en 

beskrivning av arbetsmodell och metod för utpekning och klassning av 

frilufts- och rekreationsområden i Umeå kommun. 

 

Skrivelse från IFK Umeås boxningssektion 

Monica Svonni, enhetschef, redogör för bakgrunden till den skrivelse som 

inkommit till fritidsnämnden. 

 

Fritidsdirektören informerar 

• SM-veckan sommar 2023 

Stefan Hildingsson informerar om hur planeringen inför SM-veckan 

fortlöper. 

• Pris till Umeå kommun: Ignite Master of Startups 2022 

Fritidsdirektören upplyser om att Umeå kommun vunnit årets Ignite 

Award som är ett innovationspris. Kommunen får priset för att under 

2022 ha initierat samarbeten med så kallade startups (små företag som 

är specialiserade inom olika områden) med syfte att utveckla nya 

innovativa lösningar på olika samhällsutmaningar. Fritidsförvaltningen 

har varit delaktig i utvecklingen av en digital fritidsgård. En annan 

verksamhet inom kommunen som varit involverad är Seniortorget. 
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Nämndsekreteraren informerar 

Elisabeth Anttu redogör i stora drag för innehållet i dokumenten 

Reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder samt Arvodesregler 

för förtroendevalda mandatperioden 2023-2026. 

 

Föreningsbyråns anmälningsärenden/delegationsbeslut 

Eva Lindgren, fritidskonsulent, informerar om vilka bidragsärenden som 

beslutas på delegation och anmäls till nämnden. Vidare svarar Eva Lindgren 

på frågor från novembernämnden kring hur bedömning av kostnader i 

ansökningar görs och hur föreningarna redovisar de bidrag som de 

beviljats. 

Beslutsunderlag 

Kartläggning av friluftsområden i Umeå kommun 

2022-11-08 Skrivelse fritidsnämnden 

Beredningsansvariga 

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör 

Monica Svonni, enhetschef 

Eva Lindgren, fritidskonsulent 

Thomas Savilahti, fritidskonsulent 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 86 
Diarienr: FN-2022/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut december 

2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för december 2022. 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut 

Föreningsbyrån 

Anmälningsärenden december, dnr: FN-2022/00004-32 

 

Anmälningsärenden 

Allmänna ärenden 

Kommunstyrelsens beslut (KS) 2022-11-15 § 187 ”Förslag till 

investeringsprocess och investeringsunderlag för 2023-2027”, dnr: FN-

2022/00057-1 

 

KS beslut 2022-11-15 § 188 ”Riktlinjer för strategisk användning av 

personuppgifter i sociala medier”, dnr: FN-2022/00002-222 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-28 § 199 ”Revidering av reglemente 

för Umeå kommuns styrelser och nämnder”, dnr: FN-2021/00132-11 

Beredningsansvariga 

Eva Lindgren, fritidskonsulent 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

 
 


