
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-12-17 

 

Fritidsnämnden 

Tid: Fredagen den 17 december 2021 kl. 12:15-16.40 

Plats: Winpos Arena, Loungen 

Beslutande: Ari Leinonen (S), ordförande 
Lennart Johansson (M), vice ordförande 
Åke Johansson (S) 
Lina Vänglund (S) 
Åsa Heikka (S) 
Oliver Granered (M), §§ 81-83 
Roger Persson (M) 
Lennart Arvidsson (V) 
Sofia Stolt (V) 
Solveig Granberg (C) 
Johan Asplund (MP), §§ 82-84 
Bengt Holm (S), tjg. ersättare för Johan Asplund (MP), § 81 
Gabriel Farrysson (M), tjg. ers. för Oliver Granered (M), § 84 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Solveig Granberg (C)  
  

Sekreterare:        §§ 81-84 

 Elisabeth Anttu 

 

Ordförande:      

 Ari Leinonen (S) 

 

Justerare:      

 Solveig Granberg (C) 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
Organ: Fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-12-17 

Anslaget har satts upp: 2021-12-21 

Anslaget tas ner: 2022-01-12 

Förvaringsplats: Fritidsförvaltningen, Umeå kommun 

Underskrift:   
 Elisabeth Anttu
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Bengt Holm (S), §§ 82-84 

Daniell Andersson (V) 

Lars Ove Renberg (C) 

Carinne Sjöberg (L) 

Gabriel Farrysson (M), §§ 81-83 

 

Tjänstemän 

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör 

Anders Linder, avd. chef, del av § 82, 83-84 

Patrik Samuelsson, avd. chef 

Åsa S Boman, avd. chef 

Björn Söderbäck, HR-chef, del av § 82, 83 

Monica Svonni, enhetschef, § 81, del av § 82 

Eva Lindgren, fritidskonsulent, § 81, del av § 82 

Göran Lindh, fritidsledare, del av § 82 

Erik Spade, fiskekonsulent, del av § 82 

Seth Åberg, processledare Umebrå, del av § 82 

Mikael Nordfeldth, personalföreträdare för Kommunal Umeå 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 81 
Diarienr: FN-2021/00006 

Godkännande av dagordning och fråga om jäv 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna sammanträdets dagordning med följande tillägg: 

 

Lennart Johansson (M): Beredningen av fritidsnämndens ansökningar till 

utvecklingsanslaget för social hållbarhet 2022. Punkten behandlas under 

Information och rapporter december. 

 

att till protokollet notera att ingen person är jävig. 

Ärendebeskrivning 

Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras. En jävlig 

person får varken delta i handläggningen av ärendet eller närvara vid 

nämndens behandling av ärendet. 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 82 
Diarienr: FN-2021/00003 

Information och rapporter december 2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Rutin gällande uppföljning av bidrag 

Monica Svonni, enhetschef och Eva Lindgren, fritidskonsulent 

 

Återkoppling från beslut i fritidsnämnden 2021-10-27 § 67 - Tillfälligt 

utökade kriterier för fritidsnämndens utvecklingsstöd 

Monica Svonni, enhetschef och Eva Lindgren, fritidskonsulent 

 

Rapport från Nationella kompetensteamets utbildning om 

hedersrelaterat våld och förtryck 

Carinne Sjöberg (L) 

 

Unga 20-rapporten och uppföljning av arbetet i de lokala förebyggande 

råden 

Seth Åberg, processledare Umebrå 

 

Fritid ungas roll som koordinatorer i de lokala förebyggande råden och 

arbetet med lokala analyser och handlingsplaner 

Göran Lindh, fritidsledare 

 

Strategi och åtgärdsprogram för utveckling av fritidsfisket inom Umeå 

kommun 2021-2025 

Erik Spade, fiskekonsulent 
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Övriga frågor 

Solveig Granberg (C), Lennart Johansson (M) och Carinne Sjöberg (L): 

Hur väl följer anställda handlingsplanen som föreskriver kontakt med polis 

vid minsta misstanke om droger på Hamnmagasinet? 

 

Hur har man arbetat med LISA-anmälningar? Risk- och konsekvensanalyser 

utifrån anmälningarna samt uppföljning utifrån aktiviteter i Risk- och 

konsekvensanalysen vid Fritidsverksamhetens verksamhet på 

Hamnmagasinet? 

Åsa S Boman, avd. chef, svarar på frågorna samt informerar om att 

arbetsmiljöavvikelser numera anmäls i Stella (tidigare LISA). 

 

Fritidsdirektören informerar 

• Omklädesrum för Björklövens damhockeylag – åtgärder pågår 

• Lägesrapport med anledning av coronapandemin och beredskap för nya 

restriktioner 

• SM-veckan 2023 – avtal klart 

• Arrangemangskrock 2023 och 2024 mellan Umeå handbollsfestival och 

Innebandyns SDF-SM 

 

Övrig fråga 

Lennart Johansson (M): Beredningen av fritidsnämndens ansökningar till 

utvecklingsanslaget för social hållbarhet 2022. 

Stefan Hildingsson ger en nulägesbeskrivning beredningsprocessen. 

Beslutsunderlag 

Rutin kring bidragshantering FN 

Unga 20 Hur mår tonåringarna i Umeå kommun? 

Strategi & Åtgärdsprogram 2021-2025 Umeå kommun Fritid 

Fiskeutveckling 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 83 
Diarienr: FN-2021/00155 

Medarbetarenkät 2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av medarbetarenkäten 2021. 

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) samt en skattning av HME, 

det hållbara medarbetarengagemanget. 

 

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 föregående års resultat. 

 

För fritidsförvaltningen svarade 145 av 174 medarbetare/chefer på 

enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 83,3%. Då enkäten skickades ut till 

intermittent anställda vid en verksamhet ser den officiella svarsfrekvensen 

ut att vara 66,5%. 

 

Det totala medelvärdet för OSA-delen motsvarar 4,7 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. 

 

 
 

Vi ser att vissa områden ligger något högre än kommunen samt att vi har 

några områden som ligger något lägre än kommunens genomsnitt. 

 

 
 

Vi ser i jämförelsen mellan 2020-2021 att vi har marginella förflyttningar 

och vi ser att vi har några områden att arbeta vidare med. Arbetet med 

resultatet sker dels på övergripande nivå men kanske framför allt på 

respektive enhetschefs nivå. Detta då resultaten mellan enheter kan skilja 

sig åt. 

Beslutsunderlag 

Fritidsnämnd MAE 2021 

Beredningsansvariga 

Björn Söderbäck, HR-chef 
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§ 84 
Diarienr: FN-2021/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut december 

2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för december 2021. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning och redovisar anmälningsärenden till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Föreningsbyrån 

Anmälningsärenden december, dnr: FN-2021/00004-31 

 

Anmälningsärenden 

Allmänna ärenden 

Byggnadsnämndens (BN) beslut 2021-11-17 § 401 ”Tillsyn för underspända 

limträtakstolar Älvan 1”, dnr: FN-2021/00031-6 

 

BN beslut 2021-11-17 § 402 ”Tillsyn för underspända limträtakstolar 

Sömmen 1”, dnr: FN-2021/00031-7 

 

BN beslut 2021-11-17 § 403 ”Tillsyn – underspända limträtakstolar 

Guldskrinet 1”, dnr: FN-2021/00031-8 

 

BN beslut 2021-12-02 § 407 ”Älvan 1 – Tillsyn för underspända 

limträtakstolar – efter återremiss”, dnr: FN-2021/00031-9 

 

BN beslut 2021-12-02 § 408 ”Sömmen 1 – Tillsyn för underspända 

limträtakstolar – efter återremiss”, dnr: FN-2021/00031-10 
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BN beslut 2021-12-02 § 409 ”Guldskrinet 1 – Tillsyn – underspända 

limträtakstolar – efter återremiss”, dnr: FN-2021/00031-11 

Beredningsansvariga 

Eva Lindgren, fritidskonsulent 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

 
 

 

 


