
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-05-20 

 

Fritidsnämnden 

Tid: Onsdagen den 20 maj 2020 kl. 8:15-11:45 

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) 
Lennart Arvidsson (V) 
Sofia Stolt (V) 
Solveig Granberg (C) 
Johan Asplund (MP) 
Anders Hägglund (S), tjänstgörande ersättare vakant mandat (S) 

 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Lennart Johansson 
 

Sekreterare:        §§ 19-26 

 Elisabeth Anttu 

 

Ordförande:      

 Ari Leinonen 

 

Justerare:      

 Lennart Johansson 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-05-20 

Anslaget har satts upp: 2020-05-26 

Anslaget tas ner: 2020-06-17 

Förvaringsplats: Fritid, Umeå kommun 

Underskrift:   
 Elisabeth Anttu
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Stefan Hildingsson, fritidschef 

Ida Odeblom, fritidskonsulent, §§ 19-20, deltar via Teams 

Thomas Savilahti, fritidskonsulent, § 24, del av § 25, deltar via Teams 

Monia Sundelin, controller, § 21, deltar via Teams 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 19 

Diarienr: FN-2020/00038 

Bygdemedel 2020 
Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att föreslå Länsstyrelsen att bevilja bygdemedel enligt bifogad bilaga. 

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. Pengarna ska användas till projekt och investeringar för 

ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till 

nytta för denna.  

 

Enligt beslut i kommunfullmäktige kan stödet sökas av föreningar 

verksamma i Umeå kommun och stöd kan sökas till: 

 byggande av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i 
föreningsregi och där allmänintresset är starkt   

 generell tillgänglighet i anläggning, samlingslokal eller 
friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt 

 miljöanpassning av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning 
i föreningsregi och där allmänintresset är starkt  

 större renoveringsinsatser (ej löpande drift/underhåll) i anläggning, 
samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där 
allmänintresset är starkt. 

 

Hänsyn ska tas till kommunens övergripande målsättningar. Insatser som 

främjar verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt som 

stimulerar ökad rörelserikedom för barn och ungdomar ska prioriteras. Om 

stöd beviljas till medfinansiering av föreningars projekt, t.ex. EU-projekt, 

får dubbelfinansiering inte förekomma. 

 

Tillgängligt beslutsutrymme för 2020 är totalt 1 139 973 kr, årets fördelning 

är på 955 256 kr och kvar från tidigare år finns 184 717 kr.  
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I förslaget fördelas hela det disponibla beloppet på 1 139 973 kr. 

 

Beslut om stöd fattas av Länsstyrelsen efter yttrande från Umeå kommun. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: FN bygdemedel 2020 

Beredningsansvarig 

Ida Odeblom, fritidskonsulent 

Beslutet ska skickas till 

Länsstyrelsen Västerbotten 

 

 

 

  



Sida 5 av 14 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Fritidsnämnden 2020-05-20 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 20 

Diarienr: FN-2019/00286 

Investeringsbidrag 2020 

Beslut 

 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja IFK Umeå Badminton 210 000 kr i investeringsbidrag (75%) för 

utbyte av matta i hall A (centercourten) på Badmintonstadion. 

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 investeringsstödet 2020 är 976 017 kr. Tidigare under året 

har det fördelats 660 817 kr vilket innebär att det finns 315 200 kr kvar att 

fördela.  

 

IFK Umeå Badminton ansöker om 280 000 kr för utbyte av golvmatta på 

446 m2 i hall A (centercourten). Nötningen på golvet kan bli en risk för 

utövarna då mattan har gått sönder på flera ställen. Underlaget är viktigt 

för föreningens tränings- och tävlingsverksamhet. 

 

Föreningen söker även 119 000 kr för ny ledbelysning i hall A 

(centercourten). Detta innebär utbyte av 32 befintliga armaturer på 192 W 

mot nya armaturer på 84 W. 

 

Föreningen prioriterar själva i sin ansökan ett utbyte av golvmatta.  

 

Om detta förslag på investeringsstöd om 210 000 kr beviljas finns det 

105 200 kr kvar att fördela under 2020. 
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Beslutsunderlag 

Ansökan IFK Umeå badminton 

Beredningsansvariga 

Ida Odeblom, fritidskonsulent 

Beslutet ska skickas till 
IFK Umeå  
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§ 21 

Diarienr: FN-2020/00118 

Verksamhetsuppföljning 2020 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna ekonomi- och personalrapport för tertial 1 2020 

 

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan tertial 1 2020 

 

att den interna styrningen och kontrollen tertial 1 2020 är tillräcklig. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsförvaltningen har upprättat en fördjupad rapport gällande ekonomi- 

och personalförhållanden för tertial 1 2020 enligt beslut taget i 

kommunfullmäktige. Med anledning av den pågående coronapandemin 

och det ansträngda läget i kommunkoncernen kommer innehållet i den 

fördjupade rapporten begränsas och enbart innehålla väsentlig information 

om ekonomi- och personalförhållanden. 

 

Fritidsförvaltningen har även följt upp internkontrollplanen för Fritids 

verksamheter, gällande tertial 1 2020. 

Beslutsunderlag 

Fritidsnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till april 

Uppföljning internkontrollplan T1 2020 

Beredningsansvariga 

Stefan Hildingsson, fritidschef 

Monia Sundelin, controller 

Emilia Landerholm Martinovic, enhetschef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen/Ekonomifunktionen Anette Sjödin 
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§ 22 

Diarienr: FN-2020/00086 

Remiss: Avfallsplan Umeåregionen - Resurshållning 

för ett cirkulärt samhälle 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande: 

 

Fritidsnämnden ställer sig positiv till remissens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Umeå, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors kommuner 

har på uppdrag av Umeåregionrådet tagit fram en gemensam avfallsplan. 

Genom mål och åtgärder i avfallsplanen ska avfallsmängderna minska, 

återvinningen öka och miljöpåverkan från avfallet minska. Avfallsplanen 

lägger grunden för en inriktning mot ett mer hållbart samhälle där 

användning av resurser och hantering av avfall bygger på principer om 

cirkulär ekonomi. 

 

Avfallsplanen har gått ut på remiss till Umeå kommuns nämnder samt en 

mängd andra intressenter. Föreskrifterna innehåller hantering av 

hushållssopor vilket inte berör fritidsnämnden i nämnvärd omfattning. 

Förslaget till beslut blir därför att fritidsnämnden ställer sig positiv till 

föreslagen Avfallsplan för Umeåregionen. 

Beslutsunderlag 

Missiv Avfallsplan Umeåregionen 

Avfallsplan Umeåregionen 

Bilaga 1 Handlingsplan 

Bilaga 2 Nulägesbeskrivning 

Bilaga 3 Nedlagda deponier 

Bilaga 4 Uppföljning av tidigare avfallsplaner 

Bilaga 5 Miljöbedömning 

Beredningsansvariga 

Anders Linder, avd. chef 
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Beslutet ska skickas till 
Elin Lindqvist, Övergripande planering 
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§ 23 

Diarienr: FN-2020/00114 

Taxeändring fiskekortspriser Nydalasjön 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna taxeändring av fiskekortspriser för Nydalasjön enligt bilaga 

 

att taxeändringen gäller fr o m 2020-06-01. 

Ärendebeskrivning 

Sfk BlåKnuten inkom till fritidsnämnden med en skrivelse 2020-03-06 

angående förslag om taxeändring av fiskekortspriser för Nydalasjön. 

Sportfiskeklubben BlåKnuten har sedan 1989 förvaltat fisket i Nydalasjön. 

 

Föreningen framhåller att inga prisjusteringar är gjorda sedan 1995. Då 

kostnaderna för klubbens förvaltning av fisket i Nydalasjön ökat finns det 

behov av en prisjustering. Klubben framhåller att de låga priserna på 

ungdomskorten får stå kvar då huvudsyftet med korten är att lära 

ungdomar att fiskekort behövs för att få fiska i de flesta fiskevatten som 

upplåts. Sfk BlåKnuten önskar att taxeändringen ska gälla fr o m 

2020-04-01. Då ärendet inte hann beredas till fritidsnämnden i mars och 

fritidsnämnden i april ställdes in kan beslut tas först i maj. Taxeändringen 

förslås därför gälla fr o m 2020-06-01. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Sfk BlåKnuten till fritidsnämnden 

Beredningsansvariga 

Anders Linder, avd. chef 

Beslutet ska skickas till 
Sfk BlåKnuten 
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§ 24 

Diarienr: FN-2018/00213 

Samråd: Översiktsplan Umeå kommun - 

Fördjupning för Sävar 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna förslag till yttrande. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun arbetar med framtagande av en fördjupad översiktsplan 

(FÖP) för Sävar. 

 

Ett första förslag har tidigare presenterats, där fritidsnämnden yttrat sig 

(FN-2018/00213). I det reviderade planförslaget skapas förutsättningar för 

att stärka Sävars roll som en naturnära centralort och visar på utvecklingen 

av en attraktiv livsmiljö i ett framtida Sävar 

 

Fritidsnämndens yttrande 

 

Planförslaget: 

- tillvaratar fritidsnämndens intressen vad gäller bevarandet av och 

möjligheten till att utveckla och tillskapa nya idrotts-, frilufts- och 

rekreationsområden. 

 

- framhåller bevarandevärdet av och funktionen i det norra 

idrottsområdet (N2) som, trots industrispårets dragning genom 

området, ska kunna fortsätta att utvecklas och hållas samman med 

idrottsområde väster om väg 649.  

 

Industrispårsdragningen genom området, likväl utökandet av 

område B3, kommer att påverka dagens dragning av motionsspåret. 

I planförslaget framgår att samverkan ska ske mellan berörda parter 

i fråga. Fritidsnämnden förutsätter att vi kompenseras för om- och 

nyetablering av motionsspårsystemet inom idrottsområdet. 
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- framhåller vikten av att med strategisk placering samlokalisera 

kommunala verksamheter som skola, fritid, kultur med dess 

respektive intressenter i mångfunktionella lokaler. 

Övrigt: På sidan 43, under rubriken Skolor, förskolor, kultur- och 

fritidsanläggningar andra stycket sista raden står ”Under en period skulle 

skolidrottsplatsen ev. kunna härbärgera paviljonger”. Stryk detta ur 

dokumentet, problemlösningen sker i ett annat sammanhang där och då 

det blir aktuellt. Till saken hör att idrottsytan redan idag har minskats ned 

till följd av skolans behov av nya parkeringsytor. Idrottsytan fungerar även 

som spontanidrottsyta för sommar- som vinteraktiviteter.  

Beslutsunderlag 

Översiktsplan Umeå kommun - Fördjupning för Sävar med 

miljökonsekvensbeskrivning MKB, Samrådshandling 2020 

Protokollsutdrag fritidsnämnden 2018-08-24 § 41 

Beredningsansvariga 

Thomas Savilahti, fritidskonsulent 

Beslutet ska skickas till 
Övergripande planering, Elin Lindqvist 
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§ 25 

Diarienr: FN-2020/00003 

Information och rapporter 2020 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ny markanvisningspolicy: Yttrande från fritidsförvaltningen 

Thomas Savilahti, fritidskonsulent 

 

Fritidschef Stefan Hildingsson informerar: 

 Läget i verksamheterna under rådande omständigheter 

 Återrapport från budgetberedningen och kompletterande 
behovsframställan 

 Stödpaket till Umeå kommuns föreningsliv 

 Fotbollstältet 

 Utvecklingsplan med skötselåtgärder Bölesholmarna 

 Röbäcks 4H-gård 

 SM-veckan 

 Boknings- och bidragssystem 

 Lundåkerns båtbrygga 

 Stornorrfors 

 Ersättning från Trafikverket, Röbäck 

Beslutsunderlag 

Markanvisningspolicy yttrande från fritidsförvaltningen 

Markanvisningspolicy remissversion 

Stödpaket till Umeå kommuns föreningsliv 

Utvecklingsplan med skötselåtgärder Bölesholmarna 
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§ 26 

Diarienr: FN-2020/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2020 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lägga anmälningsärenden/delegationsbeslut april och maj 2020 till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden ställdes in i april varför de ärenden som avser april anmäls 

till nämnden i maj. 

Beslutsunderlag 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut april 2020 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut maj 2020 

Anmälningsärende/personuppgiftsincidenter 2020-01-01–03-31 

Beredningsansvariga 

Eva Lindgren, fritidskonsulent 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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