
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-03-20 

 

Fritidsnämnden 

Tid: Fredagen den 20 mars 2020 kl. 8:15-12:10 

 Ajournering mellan § 16 och § 17 kl. 11.25-11.35 

Plats: Sjuans mötesplats, Mariehemsvägen 7M 

Beslutande: Ari Leinonen (S), ordförande 
Lennart Johansson (M), vice ordförande 
Åke Johansson (S) 
Hanna Abbasi (S) 
Roger Persson (M) 
Oliver Granered (M) 
Johan Asplund (MP) 
Anders Hägglund (S), tjg. ersättare för Annicka Bäckström (S) 
Lennart Arvidsson (V) ersätts av Faiza Issa Aden Farah (V) 
§§12-16 och av Lina Vänglund (S) §§ 17-18 
Daniell Andersson (V), tjg. ersättare för Sofia Stolt (V) 
David Andersson (M), tjg. ersättare för Solveig Granberg (C) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Oliver Granered 
 

Sekreterare:        §§ 12-18 

 Elisabeth Anttu 

 

Ordförande:      

 Ari Leinonen 

 

Justerare:      

 Oliver Granered 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
Organ: Fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-03-20 

Anslaget har satts upp: 2020-03-24 

Anslaget tas ner: 2020-04-15 

Förvaringsplats: Fritid, Umeå kommun 

Underskrift:   
 Elisabeth Anttu



Sida 2 av 13 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Fritidsnämnden 2020-03-20 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Lina Vänglund (S) §§ 12-16 

Åsa Lindgren Heikka (S) 

Mohammed Salem (MP) 

 

Tjänstemän 

Stefan Hildingsson, fritidschef, § 13 och § 17 Övrig fråga, via Teams och 

telefon 

Peter Hörnemalm, avd. chef 

Ida Odeblom, fritidskonsulent, § 12 

Gun-Marie Johansson Olsson, fritidsassistent 

UllaBritt Kullh, verksamhetsledare Frivilligcentralen, del av § 17 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 12 

Diarienr: FN-2019/00286 

Investeringsbidrag 2020 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att fördela 2020 års investeringsbidrag enligt bilaga. 

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. 

 

Budgeten för 2020 är 976 017 kr. I förslaget fördelas  

613 822 kr. Kvar att fördela under 2020 finns 362 195 kr. 

Beslutsunderlag 

FN Investeringsbidrag 2020 

Beredningsansvariga 

Ida Odeblom, fritidskonsulent 

Beslutet ska skickas till 
Sökande föreningar 
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§ 13 

Diarienr: FN-2020/00050 

Förslag till investeringsplan 2021–2024 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att fastställa förslag till investeringsplan 2021–2024 inom den 

inriktningsram som kommunstyrelsen beslutat enligt bilaga 1. 

 

att utöver föreslagna investeringar inom inriktningsram föreslå 

ytterligare två objekt enligt bilaga 1. 

 

att fastställa förslag till tillkommande externa förhyrningar för åren 

2021–2024 enligt bilaga 1. 

 

att fastställa skriftlig motivering till ovanstående förslag enligt bilaga 2 

med korrigering av den felaktiga uppgiften. 

 

Reservation 

Daniell Andersson (V) och Faiza Issa Aden Farah (V), se fritidsnämndens 

beslutsordning nedan. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen fattade 2019-12-03 beslut om en justering av 

investeringsprocessen. I samband med detta fattade kommunstyrelsen 

även beslut om inriktningsramar för investeringar totalt och per 

nämnd/delområde i nämnd. 

 

Utifrån beslutade inriktningsramar ska respektive nämnd i samråd med 

teknik och fastighet lämna förslag till investeringsplan samt eventuella 

tillkommande externa förhyrningar för åren 2021–2024. 
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Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Förslag till investeringsplan samt externa förhyrningar 2021–2024 

Bilaga 2. Motivering till nya och förändrade investeringar och 

externförhyrning 

Beredningsansvariga 

Stefan Hildingsson, fritidschef 

Monia Sundelin, controller 

Fritidsnämndens beslutsordning 

Under ärendets handläggning påtalar Stefan Hildingsson att det i bilaga 2 

Motivering till nya och förändrade investeringar och externförhyrningar 

under avsnittet om Thorénhallarna står 20 år, den korrekta siffran är 25 år: 

Kommunen ska hyra hallarna 20 25 år och framåt varefter möjlighet finns 

att köpa loss anläggningen till ett restvärde. 

 

Yrkanden 

Daniell Andersson (V) och Faiza Issa Aden Farah (V): 

Förslaget angående förhyrningen av Thorénhallarna avslås. 

Avtalet med Thoréngruppen rivs upp. 

 

Anders Hägglund (S) och Lennart Johansson (M) – bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag undantaget förslaget 

angående förhyrningen av Thorénhallarna. Ordföranden finner att 

fritidsnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag undantaget 

förslaget angående förhyrningen av Thorénhallarna. 

 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag angående förhyrningen av 

Thorénhallarna mot bifall till Vänsterpartiets yrkanden. Ordföranden 

konstaterar att fritidsnämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens förslag 

angående förhyrningen av Thorénhallarna. 

 

Ordföranden finner därmed att fritidsnämnden bifaller tjänsteskrivelsens 

förslag i sin helhet med korrigering av den felaktiga uppgiften i bilaga 2. 
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Reservation 

Daniell Andersson (V) och Faiza Issa Aden Farah (V): 

Att godkänna en kostnad på 421,5 miljoner kronor under 25 år för 

Thorénhallarna menar vi i Vänsterpartiet är fullkomligt orimligt. Den årliga 

kostnaden kommer i genomsnitt att uppgå till 16,9 miljoner kronor. 

Kostnaden för fotbollshallen och innebandyarenan kommer utan tvekan att 

tränga undan andra viktiga satsningar för Umeå Kommun. Det finns en 

uppenbar risk att det kostsamma avtalet bl.a. drabbar Umeås föreningsliv. 

I grunden var det fullkomligt fel av kommunstyrelsens arbetsutskott att 

teckna avtalet med Thoréngruppen utan att det fanns något framräknat 

kommunalt jämförelsealternativ. Nu ser vi konsekvenserna av beslutet. Det 

enda rimliga i nuläget är att riva upp avtalet med Thoréngruppen. 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 

Anette Sjödin, controller ekonomifunktionen, budgetenheten 
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§ 14 

Diarienr: FN-2019/00193 

Verksamhetsuppföljning 2019 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2019. 

Ärendebeskrivning 

Vid fritidsnämndens sammanträde 19 februari fattade nämnden beslut om 

verksamhetsuppföljning 2019 där interkontrolluppföljning ingick som en 

del i beslutet. Fritidsnämnden beslutade då att den interna styrningen och 

kontrollen 2019 är tillräcklig. 

 

Vid en sammanställning av internkontrolluppföljningen för samtliga 

nämnder med anledning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt har det 

framkommit att fritidsnämnden inte beslutat att godkänna uppföljningen 

av internkontrollplanen 2019. Med anledning av detta återkommer därför 

ärendet till fritidsnämnden för ett fullständigt beslut. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning internkontrollplan 2019 

Protokollsutdrag FN 2020-02-19 § 9 Verksamhetsuppföljning 2019 

Beredningsansvariga 

Stefan Hildingsson, fritidschef 

Monia Sundelin, controller 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 

Annette Sjödin, controller ekonomifunktionen, budgetenheten 
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§ 15 

Diarienr: FN-2020/00005 

Kurser och konferenser 2020 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att nämnden ska ha två representanter vid SFK:s Årskonferens 25–27 

augusti 2020 i Växjö, 

 

att anmäla Ari Leinonen (S), Lennart Johansson (M), Åke Johansson (S), 

representant (V), representant (C), representant (MP) och representant 

(L) till UmeBrå-forum 8 maj. Namn på övriga representanter anmäls 

direkt till nämndsekreteraren. 

Ärendebeskrivning 

Varje år anordnar Sveriges Fritids- och kulturchefsförening (SFK) en 

årskonferens i augusti. Konferensen 2020 äger rum 25–27 augusti i Växjö. 

Årets tema är goda utvecklingsmöjligheter för idrott och kultur och syftar 

till att ge en fördjupande inblick i hur kommuner kan arbeta med miljöer 

för kultur och idrott, för att skapa långsiktigt stabila organisationer som 

stärker folkhälsan och bidrar till en aktiv fritid. 

 

Vårens UmeBrå-forum om Umeå växer – tryggt och säkert, en satsning av 

Umeå kommun som ska komplettera polisens arbete att öka tryggheten i 

Umeås nordöstra stadsdelar. Sedan hösten 2017 har både nya arbetssätt 

införts och aktiviteter genomförts. UmeBrå-forum äger rum fredag 8 maj 

kl. 08.30-12.00 på Rex. 

Beslutsunderlag 

För program SFK:s Årskonferens se: http://sfk2020.se/ 

Program UmeBrå-forum 2020-05-08 

Beredningsansvariga 

Stefan Hildingsson, fritidschef 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 16 

Diarienr: FN-2017/00011 

Fritidsnämndens delegationsordning 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att ändra nämndens delegationsordning enligt följande: 

 

Under perioden 1 april–31 juli delegeras rätt till fritidschef att enligt 

fastställda bidragsregler besluta om bedömningsbidrag till föreningar upp 

till 150 000 kronor. Fritidschef har rätt att vidaredelegera 

bedömningsbidrag till föreningar upp till 50 000 kronor i enlighet med 

befintlig delegationsordning. Beslut om bidrag till föreningar är ett 

delegationsbeslut som ska anmälas till nämnd. 

 

att fattade beslut skall kommuniceras ut till nämndens ledamöter. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av den osäkra situation som finns i dagsläget kopplat till 

spridningen av coronaviruset är det viktigt att säkerställa att föreningslivet 

inte riskerar att få vänta länge på beslut om bidrag. Utifrån detta föreslås 

att tillfälligt höja nivån för bedömningsbidrag i delegationen till fritidschef.  

 

Eventuella beslut under denna period tas med i kommande nämnd som ett 

anmälningsärende. Eventuellt fortsatt behov av utökad delegation efter 

denna period får tas upp i första nämnden efter periodens slut. 

Beslutsunderlag 

Fritidsnämndens delegationsordning 

Beredningsansvariga 

Peter Hörnemalm, avdelningschef föreningsbyrå/stab 
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Fritidsnämndens beslutsordning 

Yrkande 

Anders Hägglund (S) – att fattade beslut skall kommuniceras ut till 

nämndens ledamöter. 

 

Ordföranden finner att fritidsnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens 

förslag med tilläggsyrkande. 

 
Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 10 minuter (kl. 11.25-11.35) och återupptas 

därefter. 
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§ 17 

Diarienr: FN-2020/00003 

Information och rapporter 2020 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna 

 

att uppdra till förvaltningen att analysera konsekvenser för föreningslivet 

i Umeå kommun p g a Corona, och särskilt beakta 

- föreningar med egna klubblokaler och dess konsekvenser 

- elitföreningars och breddföreningars situation p g a stängda serier och 

inställda matcher 

 

att uppdra till presidiet att i samråd med fritidschef ta erforderliga beslut 

med anledning av coronaviruset. 

Ärendebeskrivning 

Sammanträdet inleds med en tyst minut för Annicka Bäckström (S), 

förtroendevald i fritidsnämnden sedan 2010. 

 

Presentation och visning av Sjuans mötesplats 

UllaBritt Kullh, verksamhetsledare Frivilligcentralen 

 

Förenklad personal- och ekonomirapport januari–februari 2020 

Peter Hörnemalm, avd. chef 

 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM 2019 

Peter Hörnemalm, avd. chef 
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Information från fritidsförvaltningen: 

 Åtgärder med anledning av coronaviruset 

 Träffpunkt Idrott 17–19 mars inställd 

 Hockeyseminarium med landskamp 24 april inställd 

 Ansökan om bidrag till Naturvårdsverket 

 Lundåkerns båtbryggor 
 
Övrig fråga 
Lennart Johansson (M): Konsekvenser för föreningslivet med anledning av 
situationen just nu p g a coronaviruset. 
Stefan Hildingsson och Peter Hörnemalm ger en nulägesbeskrivning. 
 

Fritidsnämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Lennart Johansson (M): 

att uppdra till förvaltningen att analysera konsekvenser för föreningslivet i 

Umeå kommun p g a Corona, och att särskilt beakta 

- föreningar med egna klubblokaler och dess konsekvenser 

- elitföreningars och breddföreningars situation p g a stängda serier och 

inställda matcher 

 

att uppdra till presidiet att i samråd med fritidschef ta erforderliga beslut 

med anledning av coronaviruset. 

 
Ordföranden finner att fritidsnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens 
förslag med tillägg av föreslagna uppdrag. 
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§ 18 

Diarienr: FN-2020/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2020 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga anmälningsärenden/delegationsbeslut mars 2020 till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut mars 2020 

Beredningsansvariga 

Eva Lindgren, fritidskonsulent 
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