
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-03-24 

 

Fritidsnämnden 

Tid: Onsdagen den 24 mars 2021 kl. 13:15-17.05         
Ajournering § 23 kl. 14.30-14.45 

Plats: Esplanaden och digitalt möte via Teams 

Beslutande: Ari Leinonen (S), ordförande, deltar i Esplanaden 
Lennart Johansson (M), vice ordförande, deltar i Esplanaden 
Åke Johansson (S) 
Lina Vänglund (S) 
Åsa Lindgren Heikka (S), §§ 22-28 
Oliver Granered (M) 
Roger Persson (M) 
Lennart Arvidsson (V) 
Faiza Issa Aden Farah (V), tj. ers. för Sofia Stolt (V) §§ 22-28 
Solveig Granberg (C), §§ 26-30 
Johan Asplund (MP) 
Lars Ove Renberg (C), tj. ers. för Solveig Granberg (C) §§ 22-
25 
Anders Hägglund (S), tj. ers. för Åsa Heikka (S) §§ 29-30 
Daniell Andersson (V), tj. ers. för Sofia Stolt (V) §§ 29-30 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Lennart Arvidsson (V) 
 

Sekreterare:        §§ 22-30 
 Elisabeth Anttu 

 

Ordförande:      
 Ari Leinonen (S) 
 

Justerare:      
 Lennart Arvidsson (V) 

 

 
 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

Organ: Fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-03-24 
Anslaget har satts upp: 2021-03-30 
Anslaget tas ner: 2021-04-21 
Förvaringsplats: Fritidsförvaltningen, Umeå kommun 
Underskrift:   

 Elisabeth Anttu
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Övriga deltagare 

Ledamöter närvarande del av § 
Solveig Granberg (C), del av § 25 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Anders Hägglund (S), §§ 22-28 
Bengt Holm (S) 
Sylvi Lundberg (S) 
Emilia Barsk (S) 
Gabriel Farrysson (M) 
David Andersson (M) 
Daniell Andersson (V), §§ 22-28 
Lars Ove Renberg (C), §§ 26-30 
Carinne Sjöberg (L), §§ 22-28, del av § 29 
 
Tjänstemän 
Stefan Hildingsson, fritidschef, deltar i Esplanaden 
Peter Hörnemalm, avd. chef, del av § 25, §§ 26-27 
Anders Linder, avd. chef 
Åsa S Boman, avd. chef, del av § 27, § 28, del av § 29 
Monia Sundelin, controller, §§ 22-26 
Ida Odeblom, fritidskonsulent, §§ 26-27 
Sara Nordström, fritidskonsulent, del av § 29 
Thomas Savilahti, fritidskonsulent, §§ 23-25 
Fredrik Röst, fritidskonsulent, § 28 
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare, deltar i Esplanaden 
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§ 22 
Diarienr: FN-2021/00006 

Godkännande av dagordning och fråga om jäv 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna sammanträdets dagordning med nedanstående tillägg som 
behandlas under punkten Information och rapporter mars 2021: 
 
Carinne Sjöberg (L): Informationspunkt 
Anders Hägglund (S): 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 
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§ 23 
Diarienr: FN-2020/00096 

Förslag till investeringsplan samt extern förhyrning 
2022-2025 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att fastställa reviderat förslag till investeringsplan 2022–2025 inom den 
investeringsram som kommunstyrelsen beslutat enligt bilaga 1. 
 
att utöver föreslagna investeringar inom investeringsram föreslå 
ytterligare två objekt enligt bilaga 1. 
 
att fastställa förslag till tillkommande externa förhyrningar för åren 
2022–2025 enligt bilaga 1. 
 
att fastställa reviderad skriftlig motivering till ovanstående förslag enligt 
bilaga 2. 
 
att paragrafen justeras omedelbart. 
 
Särskilt yttrande 
Lennart Arvidsson (V) och Faiza Issa Aden Farah (V), se fritidsnämndens 
beslutsordning nedan. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fattade 2020-12-08 beslut om investeringsramar för 
investeringar totalt och per nämnd/delområde i nämnd. 
 
Utifrån beslutade investeringsramar ska respektive nämnd i samråd med 
Teknik och fastighet lämna förslag till investeringsplan samt eventuella 
tillkommande externa förhyrningar för åren 2022–2025. Nämnden ska 
samtidigt göra en bedömning om genomförbarhet med hänsyn tagen till 
förskjutningar i investeringar 2020 och 2021. 
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Förslag till investeringsplan samt externa förhyrningar 2022–2025 
Bilaga 2. Motivering till nya och förändrade investeringar och 
externförhyrning 

Beredningsansvariga 
Monia Sundelin, controller 

Fritidsnämndens beslutsordning 
Yrkanden 
Lennart Johansson (M) med instämmande av Ari Leinonen (S) och Lennart 
Arvidsson (V) - att avsätta 4 mkr till Konstsnöspår Stadsliden år 2023, 
resterande 24 mkr avsätts år 2024. 
 
Roger Persson (M) och Johan Asplund (MP) – bifall till Lennart Johanssons 
(M) m fl ändringsyrkande. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 15 minuter (kl. 14.30-14.45) och återupptas 
därefter. 
 
Propositionsordning som godkänns 
I tjänsteskrivelsens förslag är 28 mkr avsatt till Konstsnöspår Stadsliden år 
2024. Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut - 
tjänsteskrivelsens förslag med ändring enligt Lennart Johanssons (M) m fl 
yrkande. Ordförande konstaterar att fritidsnämnden beslutar att bifalla 
tjänsteskrivelsens förslag med ändring. 
 
Protokollsanteckning 
Lennart Arvidsson (V) och Faiza Issa Aden Farah (V): 
Vänsterpartiet menar att det är helt fel att teckna ett hyresavtal med 
Thorengruppen med tanke på att finansieringsfrågan inte är löst. I 
ärendebeskrivningen som återfinns i handlingarna så sägs också att ett 
avtal med Thorengruppen kommer att påverka övrig hallstruktur. 
Anledningen är naturligtvis den höga hyreskostnaden i ett 25-årigt 
hyresavtal. 
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Beslutet ska skickas till 
KS diarium, senast 2021-03-26 
Henrik Olofsson, budgetcontroller 
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§ 24 
Diarienr: FN-2021/00043 

Fritt kaffe och te för personalen 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att erbjuda kostnadsfritt kaffe/te under arbetstid för all personal inom 
fritidsförvaltningen. 

Ärendebeskrivning 
Frågan väcktes vid fritidsnämnden 2021-02-24 men nämnden beslutade då 
att behandla ärendet på nämndsammanträdet i mars. 
 
Inom Umeå kommun har nämnder/arbetsgrupper haft olika förmåner 
gällande kostnadsfritt kaffe/te. Inom fritidsnämnden har de senaste åren 
samtliga anställda, oavsett hel- eller deltidsanställda, haft tillgång till 
kostnadsfritt kaffe/te under arbetstid. Detta beslut innebär således att 
nämnden fortsättningsvis erbjuder kostnadsfritt kaffe/te till sina 
medarbetare. 

Beredningsansvariga 
Monia Sundelin, controller 
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§ 25 
Diarienr: FN-2021/00027 

Remiss: Kollektivtrafikprogram för Umeå kommun 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att lämna reviderat remissyttrande enligt nedan. 
 
Reservation 
Lennart Arvidsson (V) och Faiza Issa Aden Farah (V) till förmån för eget 
yrkande, se fritidsnämndens beslutsordning nedan. 

Ärendebeskrivning 
Framtaget kollektivtrafikprogram beskriver hur Umeå kommun ska planera 
och arbeta för att kollektivtrafiken ska kunna möta befolkningstillväxten, 
visionen om 200 000 invånare år 2050.  
 
Programmet behandlar kollektivtrafiken inom Umeå kommun som Umeå 
kommun finansierar och omfattas av Ultras stadstrafik samt kollektivtrafik 
som trafikerar utanför Umeå tätort. Även resandet inom Umeå kommun 
med kollektivtrafik som Region Västerbotten finansierar behandlas. 
 
År 2008 antog Umeå kommunmålet att resor som görs med kollektivtrafik, 
cykel och till fots tillsammans ska utgöra minst 65 % av alla resor för 
boende inom Umeå tätort år 2025. För att uppnå detta måste de hållbara 
färdsätten prioriteras i samhällsplaneringens tidiga skeden.  
 
Syftet med kollektivtrafikprogrammet är att konkretisera översiktsplanens 
intentioner gällande kollektivtrafik samt hur denna ska utvecklas för att nå 
65 %-målet år 2025. Programmet ska visa hur vi kan öka andelen resor som 
görs med kollektivtrafik samt öka kollektivtrafikens kvalitet.  

Programmet presenterar tre insatsområden med åtgärder kopplade till 
dessa. Åtgärderna som föreslås innebär trimning av befintligt 
kollektivtrafiksystem inom Umeå kommun. 
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1 System - Kollektivtrafiken i Umeå kommun ska tillsammans med 
gång och cykel vara det självklara valet för inomkommunala 
persontransporter 

2 Kvalitet - Det ska vara snabbt, enkelt, tryggt och bekvämt att resa 
med kollektivtrafik i stadstrafikens stomlinjenät och i kommunens 
tillväxtstråk 

3 Tillgänglighet och trygghet – Kollektivtrafiken i Umeå kommun ska 
vara trygg och tillgänglig för alla resenärsgrupper 

 
Fritidsnämndens yttrande  
Fritidsnämnden har tagit del av kollektivtrafikprogrammet med dess 
nulägesbeskrivning och åtgärdsförslag kopplade till respektive 
insatsområde.  
 
Fritidsnämnden framhåller vikten av en fungerande kollektivtrafiklösning 
med koppling till och från landsbygden.  
 
Det är av stor vikt att bussturtätheten mellan landsbygd och centrum kan 
tillgodoses även under kvällar och helger då tid för fritidsaktiviteter i olika 
former är som störst för gemene man. Det är även under dessa tider de 
större publikdragande idrottsarrangemangen äger rum. 
 
Det finns även ett behov av kollektivtrafik från centrum till landsbygd för 
att nå besöksmål som friluftslivs- och rekreationsområden. Det behovet är 
större under helgerna. 
 
Reflektioner gällande åtgärdstabell sidan 36: Justera i åtgärdstabell 
(Kvalitet) under ansvarig: 
 
”Informera om närmaste busshållplats samt vilken/vilka linje/r som 
trafikerar den för alla kommunala anläggningar som har vägbeskrivning för 
bil på kommunens webbsida.” 
 
Av tabellen framgår att det endast är fritidsnämnden som är ansvarig. 
Fritidsnämnden ser att ansvaret gäller och ligger i samtliga nämnders 
intresse att informera om detta genom sina respektive förvaltningar och 
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forum då kommunala anläggningar och fastigheter omfattar arbetsplatser, 
skolor, omsorg, kultur- och fritidsanläggningar. 
 
”Uppmana evenemangsarrangörer och andra som hyr kommunala lokaler 
att informera sin målgrupp om hur de tar sig till platsen på ett hållbart 
sätt.” 
 
Av tabellen framgår att det endast är fritidsnämnden som är ansvarig. 
Även i denna åtgärd finns det fler nämnder som ska kännas vid ansvaret för 
att informera sina målgrupper. Förutom fritidsnämnden så har bl a 
kulturnämnden ansvar för och främjar arrangemang och verksamhet i 
bibliotek, Folkets Hus, Väven m fl. 
 
Kollektivtrafiken ska kunna vara ett självklart alternativ vid resande till och 
från olika frilufts- och idrottsanläggningar. Därför är det viktigt att detta blir 
en av grundförutsättningarna vid nya linjedragningar. Extraturer sätts in till 
och från anläggningar vid större publikevenemang. 

Beslutsunderlag 
Samrådsbrev Kollektivtrafikprogram 
Kollektivtrafikprogram Remissversion januari 2021 

Beredningsansvariga 
Thomas Savilahti, fritidskonsulent 

Fritidsnämndens beslutsordning 
Yrkanden 
Lennart Arvidsson (V) och Faiza Issa Aden Farah (V) – att två punkter läggs 
till i fritidsnämndens remissvar: 
 
- Alla högstadie- och gymnasieungdomar inom kommunen erbjuds fria 
resor under loven. 
 
- Kollektivtrafiken ska kunna vara ett självklart alternativ vid resande till 
och från olika frilufts- och idrottsanläggningar. Därför är det viktigt att 
detta blir en av grundförutsättningarna vid nya linjedragningar. Extraturer 
sätts in till och från anläggningar vid större publikevenemang. 
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Lina Vänglund (S) och Johan Asplund (MP) – avslag till Vänsterpartiets 
första punkt. 
 
Lennart Johansson (M) – bifall till Vänsterpartiets andra punkt. 
 
Ari Leinonen (S) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag med tillägg av 
Vänsterpartiets andra punkt. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden ställer avslag mot bifall till Vänsterpartiets första punkt och 
konstaterar att fritidsnämnden avslår det första tillägget. Därefter finner 
ordföranden att det finns ett förslag till beslut - tjänsteskrivelsens förslag 
med tillägg av Vänsterpartiets andra punkt. Ordföranden konstaterar att en 
enig nämnd står bakom tjänsteskrivelsens remissvar med tillägg av 
Vänsterpartiets andra punkt. 
 
Reservation 
Lennart Arvidsson (V) och Faiza Issa Aden Farah (V) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande, den första punkten: Alla högstadie- och 
gymnasieungdomar inom kommunen erbjuds fria resor under loven. 

Beslutet ska skickas till 
Gator och parker 
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§ 26 
Diarienr: FN-2020/00182 

Stöd till anläggningar, drift 2021 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar  
 
att fastställa Stöd till anläggningar enligt följande fördelning mellan 
inriktningarna drift och investering:  
  
Drift    5 020 099 kr   
Investering 1 784 401 kr   
Totalt:    6 804 500 kr  
  
att fördela Stöd till anläggningar med inriktningen drift enligt bifogad 
bilaga.  

Ärendebeskrivning 
Stöd till anläggningar är till för att stötta ideella föreningar som äger och 
driver egna lokaler och anläggningar inom idrotts- och friluftsområdet samt 
för samlingslokaler inom kommunen. Stödet består av två delar: 

- ett driftstöd som syftar till att täcka delar av driftskostnaderna för 
föreningsägda lokaler, anläggningar och samlingslokaler för att på 
så sätt stötta föreningar att driva egna anläggningar som 
komplement till de kommunala. 

- ett investeringsstöd som syftar till att skapa förutsättningar för 
nybyggnad och renovering av föreningsägda anläggningar för att på 
så sätt bidra till utveckling och förbättringar av anläggningar som är 
till gagn för kommunmedborgarna. 

 
Budgeterade medel för Stöd till anläggningar 2021 uppgår till 6 804 500 kr 
där kulturnämnden bidrar med 461 000 kronor till drift av samlingslokaler 
och resterande del av budgeten finansieras av fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Bilaga Stöd till anläggningar drift 2021 
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Beredningsansvariga 
Eva Lindgren, fritidskonsulent 
Ida Odeblom, fritidskonsulent 

Beslutet ska skickas till 
Berörda föreningar 
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§ 27 
Diarienr: FN-2021/00045 

Höjning av aktivitetsstöd 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att höja aktivitetsstödet till 14 kronor per deltagartillfälle. Detta gäller för 
aktiviteter som rapporteras in från 1 juli 2021. 
 
att likställa åldrarna för de båda inriktningarna ”idrott” samt ”fritid” så 
att bidragsberättigad ålder är 7-20 år för båda dessa inriktningar. Detta 
gäller för aktiviteter som rapporteras in från 1 juli 2021. 
 
att stödet ska utvärderas efter utgången av kalenderåret 2022, 
utvärderingen redovisas till nämnden i början av 2023. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med aktivitetsstödet är att stimulera föreningar att bedriva barn- 
och ungdomsaktiviteter och att det därmed ska finnas ett brett utbud av 
aktiviteter för barn och unga i Umeå kommun. 
 
I den nyligen genomförda bidragsutredningen så är intentionen att stärka 
föreningarnas grundstöd och samtidigt minska antalet varianter av olika 
tillfälliga projektstöd. I enlighet med detta resonemang förslås en höjning 
av kommunens aktivitetsstöd som är ett viktigt grundstöd för föreningar 
som bedriver barn- och ungdomsverksamhet inom idrotts- och 
fritidsområdet. 
 
Nivån på aktivitetsstödet har sedan 2007 legat på 13 kronor per 
deltagartillfälle. Förslaget till beslut är att höja stödet med en krona till 
14 kronor per deltagartillfälle. Detta innebär en ökad kostnad på cirka en 
miljon kronor vilket ryms inom fritidsnämndens budgeterade medel för 
föreningsstöd.  
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För många föreningar inom inriktningen ”fritid” kommer de nya 
bidragsreglerna som gäller från 1 januari 2021 att innebära en positiv effekt 
på det stöd som kommunen ger genom aktivitetsstödet. Eftersom 
fritidsnämnden i stor utsträckning vill fokusera på att stötta målgruppen 
barn och unga i åldern 7 till 20 år föreslås att båda inriktningarna för 
aktivitetsstödet, ”fritid” och ”idrott”, får samma åldersspann på 7-20 år. 
Inriktningen ”fritid” har tidigare haft 7-25 år som bidragsberättigad ålder 
medan ”idrott” haft 7-20 år som bidragsberättigad ålder. 

Beredningsansvariga 
Peter Hörnemalm, avdelningschef Föreningsbyrå/stab 

Fritidsnämndens beslutsordning 
Under ärendets handläggning undrar Lennart Arvidsson (V) om en 
utvärdering av beslutet kan göras efter ett år. Ordföranden frågar 
nämnden hur nämnden ställer sig till frågan. Efter diskussion beslutar 
fritidsnämnden att göra följande tillägg i beslutet: 
 
att stödet ska utvärderas efter utgången av kalenderåret 2022, 
utvärderingen redovisas till nämnden i början av 2023. 
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§ 28 
Diarienr: FN-2021/00037 

Utvecklingsanslag för digitalisering och 
digitaliseringsreserv 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna projektansökan om stöd till Pilot ”Digital mötesplats” från 
utvecklingsanslaget för digitalisering och digitaliseringsreserv och skicka 
den till kommunstyrelsen 
 
att paragrafen justeras omedelbart. 

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 Ignite Public. Ignite Public är ett 
samverkansprogram som syftar till att initiera samverkan mellan startup-
bolag och offentliga verksamheter.  
 
Fritidsnämnden söker anslag för att tillsammans med Ignite Public 
genomföra piloter (tester) med innovativa startupbolag som kan vara 
intressanta i framtida utveckling av en digital mötesplats. 
 
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 samverkanspartners söker totalt 200 000 kr till 
delfinansiering av piloter för en digital mötesplats. Samverkanspartners är 
Ignite Public och Uminova Innovation. 
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Fritidsnämndens ansökan, Ansökningsblankett utvecklingsanslag 
digitalisering och digitaliseringsreserv 
Bilaga 2. Beskrivning pilot digital mötesplats 20210304 
Bilaga 3. Kostnads- och nyttoanalys digital mötesplats 

Beredningsansvariga 
Åsa S Boman, avd. chef 
Fredrik Röst, fritidskonsulent 
Monia Sundelin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens diarium, kopia till verksamhetsutveckling@umea.se, 
senast 2021-03-26 
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§ 29 
Diarienr: FN-2021/00003 

Information och rapporter mars 2021 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Behov driftbudget 2022–2025 
Monia Sundelin, controller 
 

Framtidens fritidsverksamhet: Lägesrapport kring uppdraget till Fritid unga. 
Åsa S Boman, avd. chef och Sara Nordström, fritidskonsulent 
 

Fritidschef Stefan Hildingsson informerar: 
 Lägesrapport med anledning av coronapandemin 
 Fritidsnämndens ansökan till utvecklingsanslaget för social hållbarhet 

har beviljats. 
 

Övriga frågor 
Carinne Sjöberg (L): Informationspunkten utgår då Carinne Sjöberg (L) 
lämnat sammanträdet. 
 

Anders Hägglund (S): Önskemål om en dragning vid fritidsnämnden i april 
kring hur förvaltningen ser på att allt fler ungdomar dras till ungdomsgäng 
och hur Fritid kan möta upp ungdomarnas behov. 
 

Stefan Hildingsson tar med sig önskemålet till förvaltningen och 
återkommer med svar till nästa fritidsnämnd. 

Beslutsunderlag 
Uppdragsbeskrivning Fritid unga 
Tidsplan Visionsarbete Unga 
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§ 30 
Diarienr: FN-2021/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut mars 2021 

Beslut 
Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 
för mars 2021. 

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

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut 
Ordförande 
Delegationsbeslut 2021-02-18: Fritids verksamheter håller fortsatt stängt, 
dnr: FN-2020/00147-29 
 
Delegationsbeslut 2021-02-23: Stängning av verksamhet för 
funktionsnedsatt p g a corona, dnr: FN-2020/00147-30 
 
Delegationsbeslut 2021-03-02: Enbart digital verksamhet på Tegs och 
Västangårds fritidsgård, dnr: FN-2020/00147-31 
 
Delegationsbeslut 2021-03-03: Stängning av mötesplatser inom Fritid unga, 
dnr: FN-2020/00147-32 
 
Delegationsbeslut 2021-03-05: Fritids verksamheter håller fortsatt stängt, 
dnr: FN-2020/00147-33 
 
Föreningsbyrån 
Anmälningsärenden 2021-03-05, dnr: FN-2021/00004-8 
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Anmälningsärenden 
Allmänna ärenden 
Kommunstyrelsens (KS) beslut 2021-02-09 § 17 ”Principer för tydliggörande 
av uppdrag, ansvar och hantering av kostnader och intäkter som berör flera 
nämnder”, dnr: FN-2020/00050-26 
 
KS beslut 2021-02-09 § 19 ”Utvecklingsanslag Social hållbarhet – Kriterier 
och beredningsprocess”, dnr FN-2021/00013-3 

Beredningsansvariga 
Eva Lindgren, fritidskonsulent 
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
 
 
 


