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Övriga deltagare
Tjänstgörande ersättare närvarande del av §
Gabriel Farrysson (M), del av § 11
David Andersson (M), del av § 9, del av § 11
Ej tjänstgörande ersättare
Bengt Holm (S)
Sylvi Lundberg (S)
Daniell Andersson (V)
Lars Ove Renberg (C), § 10
Carinne Sjöberg (L), §§ 9-10, 12-15
Jasmine Johansson (MP), §§ 9-10, del av § 11, §§ 12-13
Tjänstemän
Stefan Hildingsson, fritidsdirektör
Anders Linder, verksamhetschef
Patrik Samuelsson, verksamhetschef
Åsa S Boman, verksamhetschef, §§ 9-10, del av § 11, 12-13
Björn Söderbäck, HR-chef, §§ 9-10
Monia Sundelin, controller, §§ 9-10, del av § 11
Monica Svonni, enhetschef, §§ 9-10, del av § 11
Sara Nordström, fritidskonsulent, §§ 9-10, del av § 11
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§9
Diarienr: FN-2022/00006

Godkännande av dagordning och fråga om jäv
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna sammanträdets dagordning med följande ändring och
tillägg:
Redovisningen av seniorsatsningen 2021 och planering inför 2022 under
punkten Information och rapporter utgår och flyttas fram i tiden då
föredragande Sofia Eriksson p g a pandemin just nu är omdisponerad till
kommunens förskoleverksamhet.
Gabriel Farrysson (M):
Fråga kring extern uthyrning av konstgräsplaner.
Anders Hägglund (S):
En övrig fråga.
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

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 10
Diarienr: FN-2021/00085

Verksamhetsuppföljning 2021
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna fritidsnämndens rapport till KS för perioden jan-dec 2021
att godkänna fritidsnämndens rapport för perioden jan-dec 2021
att hemställa hos kommunstyrelsen att fritidsnämndens underskott om
-7 663 tkr avseende effekter av covid-19 avskrivs
att godkänna förslag till ombudgetering investeringsmedel 2021
att godkänna uppföljning av internkontrollplan för perioden jan-dec 2021
att den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har upprättat två rapporter för
verksamhetsuppföljning av perioden januari-december 2021. En rapport till
kommunstyrelsen (KS) utifrån beslutade anvisningar (med
sidbegränsningar), samt en utökad rapport till fritidsnämnden,
innehållande extra information från nämndens verksamheter.
Av nämndens överskott gällande investeringsmedel 2021 föreslås en
ombudgetering av -5 295 tkr till år 2022 enligt bifogat förslag.
Förvaltningen har även följt upp aktiviteter i nämndens riskanalys och
internkontrollplan 2021.

Justerares sign:
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Beslutsunderlag
Fritidsnämndens rapport till KS för perioden jan-dec 2021
Fritidsnämndens rapport för perioden jan-dec 2021
Förslag ombudgetering investeringsmedel 2021
Uppföljning internkontrollplan T3 2021

Beredningsansvariga
Monia Sundelin, controller
Sara Nordström, fritidskonsulent
Björn Söderbäck, HR-chef
Beslutet ska skickas till
KS diarium

Justerares sign:
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Sida 6 av 17

Umeå kommun
Fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2022-02-16

§ 11
Diarienr: FN-2022/00003

Information och rapporter februari 2022
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av informationen.

Ärendebeskrivning
Inbjudan till musikal
Åsa S Boman, verksamhetschef, bjuder in nämnden till genrep av musikalen
Level 7 som Fritid för alla medverkar i. Information skickas ut till nämnden
av nämndsekreteraren.
Budgetprocess 2023
Monia Sundelin, controller och Sara Nordström, fritidskonsulent,
presenterar enligt nedan:
• Förslag till fritidsnämndens grunduppdrag
• Förslag till beskrivning av styrning och uppföljning av nämndens
grunduppdrag
• Förslag till driftbudget 2023
• Förslag till investeringsplan 2023-2026
Därefter följer dialog med nämnden kring de olika förslagen inför beslut på
nämnden i mars.
Monia Sundelin och Sara Nordström informerar vidare om att yttrande
gällande kommunövergripande program inom områdena tillväxt, social
hållbarhet, digitalisering och klimatneutralitet kommer upp till beslut i
marsnämnden.
Förslag till nytt reglemente för fritidsnämnden och eventuellt behov av
översyn av nämndens taxor och avgifter beslutas i fritidsnämnden senast i
april.

Justerares sign:
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Fritidsdirektören informerar:
• Lägesrapport med anledning av coronapandemin
• Rally-VM
• SM-veckan 2023
• Tillsyn för underspända limträtakstolar: Mätning av snödjup och
skottning fungerar bra för aktuella tak.
• Nedfallna ventilationstrummor i nya fotbollshallen, Thoren arena
• Fritidsnämndens ansökningar till Utvecklingsanslaget för social
hållbarhet 2022, ansökan Lovsatsningen – gratis lovaktiviteter och
Fritidsbanken beviljad.
• Hissning av tröjor i kommunala lokaler
Övriga frågor
Gabriel Farrysson (M): Vad gäller vid extern uthyrning av konstgräsplaner
till annan verksamhet än fotboll? Hur är beslutet taget?
Anders Linder informerar om att förvaltningen är restriktiv till uthyrning av
konstgräsplaner till annan verksamhet än fotboll för att undvika
permanenta skador på mattorna. Beslutet är ett förvaltningsbeslut.
Anders Hägglund (S): Föreslår att fritidsnämnden skickar ut ett stort och
varmt tack till all personal inom fritidsförvaltningen för insatser under det
senaste året med stora utmaningar, tuff ekonomi och pågående pandemi.
Ordföranden konstaterar att hela fritidsnämnden ställer sig bakom
förslaget och Stefan Hildingsson säkerställer att nämndens tack når ut till
samtliga anställda inom förvaltningen.

Beredningsansvariga
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

Justerares sign:
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§ 12
Diarienr: FN-2022/00007

Svar på remiss: Promemorian
Mottagningsanordningar i hamn för avfall från
fartyg (dnr I2021/02803)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att ställa sig bakom innehållet i Promemorian Mottagningsanordningar i
hamn för avfall från fartyg.

Ärendebeskrivning
Infrastrukturdepartementet har skickat ut Promemorian
Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg på remiss där Umeå
kommun utgör en av remissinstanserna. Kommunstyrelsen har överlämnat
remissen till Kvarkenhamnar AB, miljö- och hälsoskyddsnämnden och
fritidsnämnden för yttrande. Remissvaren skickas till Umeå kommuns
miljöstrateg som samordnar ett svar från Umeå kommun.
I promemorian föreslås att tillsynen över fritidsbåtshamnarna flyttas från
Transportstyrelsen till kommunerna. Motiven för detta är att
Transportstyrelsens kunskap om fritidsbåtshamnar är mycket liten,
kommunerna har normalt god kunskap generellt om fritidsbåtshamnar och
deras verksamhet och är därför lämpade att utöva tillsyn.
Kommunerna ska utöva tillsyn över fritidsbåtshamnars skyldigheter i fråga
om mottagning av avfall från fartyg. Transportstyrelsen ska vara
tillsynsvägledande myndighet. En kommun som utövar tillsyn ska få
meddela föreskrifter om avgifter för tillsynen, godkännande av
avfallshanteringsplaner och övrig ärendehandläggning.
I promemorian görs bedömningen att någon större skillnad inte uppstår för
personer som med fritidsbåt utnyttjar hamnars mottagningsanordningar då

Justerares sign:
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inga förslag i promemorian innehåller några nya skyldigheter för
fritidsbåtsanvändarna.
Lag- och förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 november
2022.
Fritidsnämnden utövar inte tillsyn och om förslaget vinner laga kraft bör
tillsynen över fritidsbåtshamnars skyldigheter i fråga om mottagning av
avfall från fartyg rimligtvis höra hemma under miljö- och
hälsoskyddsnämnden. De fritidsbåtshamnar som finns i Umeå kommun är
föreningsägda. Fritidsnämndens roll skulle i förlängningen kunna vara att
hantera bidragsansökningar från föreningar i de fall en tillsyn ställer krav på
investeringar i fritidsbåtshamnen. Fritidsnämnden föreslås ställa sig bakom
innehållet i Promemorian.

Beslutsunderlag
PM mottagningsanordningar inkl. bilaga

Beredningsansvariga
Anders Linder, verksamhetschef
Beslutet ska skickas till
Katharina Radloff, miljöstrateg

Justerares sign:
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§ 13
Diarienr: FN-2021/00161

Svar på remiss: Åtgärdsprogram för Umeå
kommuns miljömål
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att fastställa reviderat yttrande enligt nedan och förvaltningens förslag
till svarstabell med kommentarer enligt bilaga.
Reservationer
Johan Aspund (MP), Lennart Arvidsson (V) och Sofia Stolt (V) till förmån för
eget yrkande, se fritidsnämndens beslutsordning nedan.

Ärendebeskrivning
I februari 2020 antog kommunfullmäktige Umeås lokala miljömål. I
samband med antagande fick kommunstyrelsen i uppdrag ta fram ett
åtgärdsprogram för de lokala miljömålen.
Den första versionen av Umeå kommuns åtgärdsprogram för de lokala
miljömålen, där klimatmålen ingår, är nu framtagen och skickad ut på
remiss till kommunens nämnder och bolag, politiska partier,
samverkanskommuner och organisationer.
Åtgärdsprogrammet beskriver för Umeå kommuns verksamheter och bolag
vilka åtgärder som ska genomföras och vem som är ansvarig, där
kommunen har rådighet. Åtgärdsprogrammet ger också en möjlighet för
andra att sätta sig in i vilket arbete kommunen planerar att göra för att nå
Umeås lokala miljömål.
Yttrande från fritidsnämnden
I Åtgärdsprogrammet för Umeå kommuns miljömål finns nio åtgärdsförslag
där fritidsnämnden listas som ansvarig nämnd, i vissa fall som ensam
ansvarig nämnd och i andra fall tillsammans med andra nämnder.
Förslagen bedöms som rimliga och för vissa av åtgärderna har
fritidsförvaltningen varit delaktig i arbetet med att ta fram förslagen.
Justerares sign:
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Samverkan kommer dock att krävas mellan olika förvaltningar utifrån
markägaransvar. De olika åtgärderna kommenteras i bifogad svarstabell.
Fritidsförvaltningen deltar redan nu i det kommunövergripande arbetet
som görs i miljöfrågor. Fritid samverkar t ex med Fastighet kring möjliga
energisparåtgärder i kommunens lokaler och anläggningar. Fritid bistår
även Upphandlingsbyrån med sakkunskap i samband med upphandlingar
där miljö- och klimatkrav ställs.
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2020 att Umeå ska vara
klimatneutralt 2040, d v s ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Ett
kommunövergripande program för Klimatneutrala Umeå 2040 är för
närvarande ute på remiss och fritidsnämndens yttrande lyfts till beslut i
marsnämnden. I programmet pekas Umeå kommuns åtgärdsprogram för
miljömålen ut som ett av styrdokumenten som är relaterade till det
klimatneutrala programmet. Fritidsnämnden valde också i sin
verksamhetsplan för 2022 att ge ett särskilt uppdrag till förvaltningen att
fortsätta arbetet med att ta fram ett förslag till hur fritidsförvaltningens
verksamheter kan bli klimatneutrala 2040.
Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att identifiera ytterligare
åtgärder för att minska klimatutsläppen inom sitt verksamhetsområde och
underlätta minskning inom andras verksamhetsområden i enlighet med
klimatneutral kommunkoncern 2025.

Beslutsunderlag
Följebrev till remiss av Åtgärdsprogrammet för Umeå kommuns miljömål
Åtgärdsprogram för Umeås lokala miljömål, remissversion
Åtgärdslista för klimat- och miljömålen 2021
Svarstabell för åtgärdsprogrammet, fritidsnämnden

Beredningsansvariga
Anders Linder, verksamhetschef

Fritidsnämndens beslutsordning
Yrkanden
Johan Asplund (MP) – att ändra i svarstabellen för åtgärdsprogrammet
genom att stryka skrivningen om förlängning på åtgärdsID 189-191 + 196.
Justerares sign:
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Johan Asplund (MP) – att göra följande tillägg i yttrandet: Att ge
fritidsförvaltningen i uppdrag att identifiera ytterligare åtgärder för att
minska klimatutsläppen inom sitt verksamhetsområde och underlätta
minskning inom andras verksamhetsområden i enlighet med klimatneutral
kommunkoncern 2025.
Lennart Arvidsson (V) – bifall till Johan Asplunds (MP) yrkanden.
Ari Leinonen (S) – bifall till svarstabellen med kommentarer enligt
förvaltningens förslag.
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer först bifall till svarstabellen med kommentarer enligt
förvaltningens förslag mot bifall till Johan Asplunds (MP) ändringsyrkande
(stryka skrivningen om förlängning) och finner att fritidsnämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag. Votering begärs.
Voteringsproposition
Ja-röst för bifall till svarstabellen med kommentarer enligt förvaltningens
förslag.
Nej-röst för bifall till Johans Asplunds (MP) ändringsyrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot
Ari Leinonen (S)
Gabriel Farrysson (M)
Åke Johansson (S)
Lina Vänglund (S)
Anders Hägglund (S)
Lars Ove Renberg (C)
Roger Persson (M)
Lennart Arvidsson (V)
Sofia Stolt (V)
Solveig Granberg (C)
Johan Asplund (MP)
Summa

Justerares sign:

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
8

X
3
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Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar fritidsnämnden att fastställa
svarstabellen med kommentarer enligt förvaltningens förslag.
Ordföranden frågar därefter om nämnden kan fastställa förvaltningens
förslag till yttrande i tjänsteskrivelsen med tillägg enligt Johan Asplunds
(MP) yrkande och finner att fritidsnämnden beslutar att bifalla detta
förslag.
Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutar att fastställa
reviderat yttrande och förvaltningens förslag till svarstabell med
kommentarer enligt bilaga.
Reservationer
Johan Asplund (MP), Lennart Arvidsson (V) och Sofia Stolt (V) reserverar sig
till förmån för eget yrkande.
Johan Asplund (MP):
Jag reserverar mig mot beslutet då jag inte anser att en eventuell lägre
måluppfyllnad är anledning nog att minska sina klimatambitioner och
målsättningar.
Beslutet ska skickas till
Elin Lindqvist, Övergripande planering

Justerares sign:
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§ 14
Diarienr: FN-2022/00017

Fiskerätter Lövö by
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att via kommunens delägande av fiskerätter i
Lövö by samfällighetsförening verka för att fiskerätterna inte används för
upplåtelse av fiske.

Ärendebeskrivning
Umeå kommun är en av delägarna i Lövö by samfällighetsförening som
äger fiskerätterna i Umeälvsmynning. Samtliga fiskerätter arrenderas ut till
Kvarkenhamnar AB som i sin tur arrenderar ut dessa till yrkesfiskare och
privatpersoner. Fiskerätterna används bland annat för fiske med
mängdfångande redskap inriktat på lax.
Laxbeståndet i Vindelälven varierar och har de senaste åren inte varit så
stort som förväntat på grund av olika problem och de kommande åren har
förväntat låg uppvandring.
Fisket i området faller under de regler som gäller för hav. Således är fisket
fritt och även fiske med nät är tillåtet enligt rådande regelverk, även om
nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Arbetsgång fiskerätter Lövö by

Beredningsansvariga
Anders Linder, verksamhetschef

Fritidsnämndens beslutsordning
Yrkanden
Lennart Arvidsson (V) med instämmande av Anders Hägglund (S) – bifall till
tjänsteskrivelsens förslag.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 15 av 17

Umeå kommun
Fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2022-02-16

Ordföranden finner att fritidsnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens
förslag.
Beslutet ska skickas till
Anders Linder, verksamhetschef
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§ 15
Diarienr: FN-2022/00004

Anmälningsärenden/delegationsbeslut februari
2022
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden
för februari 2022.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens
delegationsordning och redovisar anmälningsärenden till nämnden.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut
Ordförande
Delegationsbeslut 2022-01-21: Stängda fritidsgårdar till förmån för
samhällsviktig verksamhet, dnr: FN-2020/00147-42
Delegationsbeslut 2022-01-25: Fritidsförvaltningen reducerar hyran för
restaurangen vid Winpos arena, dnr: FN-2020/00147-43
Fritidsdirektör
Delegationsbeslut 2022-01-13: Justerad maxtaxa p g a pandemin, dnr: FN2020/00147-41
Delegationsbeslut 2022-01-21: Hyresreduktion för Tegs SK Hockey ungdom
för kiosken på Nolia ishall, dnr: FN-2022/00009-1
Föreningsbyrån
Anmälningsärenden februari, dnr: FN-2022/00004-6
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Anmälningsärenden
Allmänna ärenden
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts (KSNAU) beslut
2022-01-11 § 9 ”Utvecklingsanslag social hållbarhet 2022”, dnr:
FN-2021/00149-6
KSNAU beslut 2022-01-11 § 12 ”Rekommendation: Politiska möten”, dnr:
FN-2022/00002-9
Kommunstyrelsens (KS) beslut 2022-01-18 § 5 ”Anvisning för nämndernas
rapportering till kommunstyrelsen för perioden jan-dec 2021”, dnr: FN2021/00085-17
KS beslut 2022-01-18 § 7 ”Anvisning för nämndernas rapportering till KS för
perioden januari-april 2022”, dnr: FN-2022/00010-1
KSNAU beslut 2022-01-25 § 21 ”Fritidsnämndens ansökan
Utvecklingsanslag social hållbarhet 2022”, dnr: FN-2021/00149-7
Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31 § 21 ”Avsägelse: Ersättare i
fritidsnämnden Faiza Issa Aden Farah (V)”, dnr: FN-2022/00002-25

Beredningsansvariga
Eva Lindgren, fritidskonsulent
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare
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