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Fritidsnämnden
Tid:

Onsdagen den 16 mars 2022 kl. 13:15-16:35,
Ajournering § 19 kl. 14:55-15:20

Plats:

Esplanaden, Länken, Stadshuset

Beslutande:

Övriga deltagare:

Ari Leinonen (S), ordförande
Gabriel Farrysson (M), tjg ers. för Lennart Johansson (M),
§§ 16, 18-24
Anders Hägglund (S), tjg. ersättare för Åke Johansson (S)
Lina Vänglund (S)
Åsa Heikka (S)
Carinne Sjöberg (L), tjg. ers. för Oliver Granered (M)
Roger Persson (M)
Lennart Arvidsson (V)
Sofia Stolt (V)
Solveig Granberg (C)
Johan Asplund (MP), §§ 17-24
Bengt Holm (S), tjg. ers. för Johan Asplund § 16 och för
Lennart Johansson (M) § 17
Se sidan två

Utses att justera:

Roger Persson (M)
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§§ 16-24
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Övriga deltagare
Ej tjänstgörande ersättare
Bengt Holm (S), §§ 18-24
Sylvi Lundberg (S)
Emilia Barsk (S)
Daniell Andersson (V)

Tjänstemän
Stefan Hildingsson, fritidsdirektör
Anders Linder, verksamhetschef
Monia Sundelin, controller, §§ 16-21, del av § 22
Monica Svonni, enhetschef, §§ 16-22, del av § 23
Eva Lindgren, fritidskonsulent, §§ 16-17
Sara Nordström, fritidskonsulent, §§ 16-20, deltar på distans
Ida Odeblom, fritidskonsulent, §§ 16-17
Thomas Savilahti, fritidskonsulent, §§ 19-22, del av § 23
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

Justerares sign:
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§ 16
Diarienr: FN-2022/00006

Godkännande av dagordning och fråga om jäv
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna sammanträdets dagordning med följande tillägg:
Solveig Granberg (C): Förslag om att nämnden får göra ett studiebesök på
Hamnmagasinet.
Roger Persson (M): Hur berörs fritidsnämndens verksamhet av
flyktingmottagningen till följd av kriget i Ukraina?
Gabriel Farrysson (M): Är någon i förvaltningen krigsplacerad?
De schabloner som Fastighet har – hur påverkar de fritidsnämndens
investeringar?
att tilläggen till dagordningen behandlas under ärendet Information och
rapporter mars
att till protokollet notera att Gabriel Farrysson (M) anmäler jäv i ärende 2
Stöd till anläggningar, drift 2022.

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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§ 17
Diarienr: FN-2021/00157

Stöd till anläggningar, drift 2022
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att fastställa Stöd till anläggningar enligt följande fördelning mellan
inriktningarna drift och investering:
Drift
5 147 897 kr
Investering 1 720 103 kr
Totalt:
6 868 000 kr
att fördela Stöd till anläggningar med inriktningen drift enligt bifogad
bilaga.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Gabriel Farrysson (M) under handläggningen och
beslutet i detta ärende.

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.

Justerares sign:
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Budgeterade medel för Stöd till anläggningar 2022 uppgår till 6 868 000 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 2022

Beredningsansvariga
Eva Lindgren, fritidskonsulent
Ida Odeblom, fritidskonsulent
Beslutet ska skickas till
Berörda föreningar

Justerares sign:
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§ 18
Diarienr: FN-2021/00132

Beskrivning av fritidsnämndens grunduppdrag
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna den reviderade beskrivningen av nämndens grunduppdrag
att godkänna beskrivning av styrning och uppföljning av grunduppdragets
genomförande.

Ärendebeskrivning
I mars 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om nya riktlinjer för
aktiverande styrning i Umeå kommun. I riktlinjen ställs krav på att varje
nämnd ska tilldelas ett nämndspecifikt grunduppdrag.
Grunduppdraget ska översiktligt beskriva verksamhetsområden,
målgrupper samt de ansvar och befogenheter som tilldelats nämnden
genom reglemente eller andra styrdokument. Förslaget till grunduppdrag
ska vara specifikt och enbart gälla den egna nämnden. Det ska formuleras
så att det är varaktigt och långsiktigt och förändras endast vid större
förändringar i verksamhetsstruktur eller vid förändrad ansvarsfördelning.
Syftet med att lägga större vikt vid nämndernas grunduppdrag är att
synliggöra den verksamhet som varje nämnd bedriver och att säkerställa en
ändamålsenlig styrning och uppföljning av densamma. Nämndens
grunduppdrag kommer att finnas med i underlaget till beslut om budget i
kommunfullmäktige. Det kommer också infogas som inledning i respektive
nämnds avsnitt i reglementet.
Beslut om förslag till revidering av reglementet kommer på senare
nämndssammanträde.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Beslutsunderlag
Bilaga 1 Förslag till beskrivning av fritidsnämndens grunduppdrag samt
styrning och uppföljning av grunduppdraget.

Beredningsansvariga
Sara Nordström, fritidskonsulent

Fritidsnämndens beslutsordning
Yrkanden
Johan Asplund (MP) – att lägga till ordet hållbart i den första meningen i
beskrivningen av grunduppdraget.
Sofia Stolt (V) – att lägga till ordet jämställt i den första meningen i
beskrivningen av grunduppdraget.
Lina Vänglund (S) – bifall till Johan Asplunds (MP) och Sofia Stolts (V)
yrkanden.
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut – bifall till
tjänsteskrivelsens förslag med tillägg av orden jämställt och hållbart i den
första meningen i beskrivningen av nämndens grunduppdrag enligt nedan.
Orden som lagts till är markerade med kursiv stil.
Fritidsnämnden ansvarar för att erbjuda Umeås invånare ett rikt, jämlikt,
jämställt och hållbart fritidsutbud, där barn och ungas delaktighet och
möjlighet till utveckling har en särställning.
Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutar att godkänna den
reviderade beskrivningen av nämndens grunduppdrag och
tjänsteskrivelsens förslag till beskrivning av styrning och uppföljning av
grunduppdragets genomförande.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens diarium, ksdiarium@umea.se

Justerares sign:
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§ 19
Diarienr: FN-2021/00147

Yttrande driftram 2023 samt förslag
investeringsplan 2023-2026
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att fastställa reviderat yttrande över driftram 2023 enligt bilaga 1
att fastställa förslag till investeringsplan 2023-2026 enligt bilaga 2
att fastställa motivering till nya och förändrade investeringsprojekt 20232026 enligt bilaga 3.

Ärendebeskrivning
Driftram 2023
Stadsledningskontoret har i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för
budget- och investeringsprocess sammanställt ett förslag till
planeringsdirektiv för 2023. Där ingår förslag till nämndsramar för
verksamhetsåret 2023, fritidsnämndens ram är enligt förslaget 143 899 tkr.
Respektive nämnd ska besvara två remissfrågor i förhållande till förslaget
om nämndsramar för 2023:
Remissfråga 1 - Bedömer nämnden att föreslagen ram för 2023 ger
nämnden förutsättningar att verkställa sitt uppdrag och ansvar enligt
fastställt reglemente?
Remissfråga 2 - Om nämnden tilldelas ytterligare medel, vad skulle
nämnden nyttja dessa medel till? Hur skulle grunduppdraget utvecklas?
Vilka satsningar skulle nämnden prioritera?
Investeringsplan 2023-2026
Nämnderna ska i enlighet med riktlinjer för budget- och
investeringsprocess besluta om förslag till investeringar inom av
kommunstyrelsen föreslagen investeringsram samt förslag till
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 9 av 19

Umeå kommun
Fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2022-03-16

externförhyrningar för perioden 2023–2026. Kommunstyrelsen fattade
2021-10-12 beslut om nämndernas investeringsramar, vilken för
fritidsnämnden uppgår till 56 888 tkr.

Beslutsunderlag
Bilaga 1. Yttrande driftram 2023
Bilaga 2. Förslag investeringsplan 2023-2026
Bilaga 3. Motivering till nya och förändrade investeringsprojekt 2023-2026

Beredningsansvariga
Monia Sundelin, controller

Fritidsnämndens beslutsordning
Yrkanden
Lennart Arvidsson (V) – att göra ett tillägg i inledningen av fritidsnämndens
yttrande över driftram 2023 (bilaga 1) med ett förtydligande som ger en
bakgrund till hur de senaste åren sett ut för fritidsnämnden.
En diskussion följer i nämnden kring yttrandet.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras 25 minuter (kl. 14.55-15.20) och återupptas
därefter.
Utifrån den diskussion som förts presenteras följande omskrivning av det
fjärde stycket i yttrandet över driftram (bilaga 1). De tillägg som föreslås är
markerade med kursiv stil:
Fritidsnämnden har en mycket ansträngd ekonomi efter flera år av
utökning av verksamhet där anläggningar och ansvarsområden tagits inom
driftram, utan att extra medel tillsatts. Föreslagen ram för år 2023 baseras
på den tilldelade budgeten för 2022 och tar inte hänsyn till varken historik,
verkligt index eller tillväxt. Betydande skillnad finns mellan fritidsnämndens
behov och tilldelad ram.
Ordföranden uppfattar att det finns ett förslag till beslut –
tjänsteskrivelsens förslag med tillägg i yttrandet över driftram 2023 enligt

Justerares sign:
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ovan. Ordföranden finner att fritidsnämnden beslutar i enlighet med detta
förslag.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justerares sign:
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§ 20
Diarienr: FN-2021/00147

Fritidsnämndens yttrande över
programbeskrivningar
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna förslaget till yttrande över programbeskrivningar.

Ärendebeskrivning
Under hösten skickades stadsledningskontorets förslag till
planeringsdirektiv för 2023 ut till nämnderna. Nämnderna får möjlighet att
yttra sig kring förslagen innan beslut i kommunfullmäktige i juni. En ny del i
planeringsförutsättningarna är fyra programbeskrivningar som förtydligar
hur kommunen ska nå de inriktningsmål som fullmäktige beslutar om.
Beslut om programmen fattas av fullmäktige i juni i samband med beslut
om kommunens budget. Det är totalt fyra program som förtydligar arbetet
med ett eller flera inriktningsmål.
-

Program för tillväxt
Program för social hållbarhet
Program för klimatneutralitet
Program för digitalisering

Varje program innehåller en programbeskrivning med definitioner, nuläge,
fokusområden, styrande dokument, uppföljning och organisation.
Fritidsnämnden omnämns som en deltagande part i programmet för social
hållbarhet och då inom några fokusområden. Förväntningar och ansvar på
fritidsnämndens deltagande i övriga program är inte uttalat.

Beslutsunderlag
Bilaga 1. Förslag till yttrande över programbeskrivningar
Bilaga 2. Programbeskrivningar

Justerares sign:
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Beredningsansvariga
Åsa Säfsten Boman, verksamhetschef Fritid unga
Thomas Savilahti, fritidskonsulent
Fredrik Röst, fritidskonsulent
Sara Nordström, fritidskonsulent
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsens diarium, ksdiarium@umea.se

Justerares sign:
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§ 21
Diarienr: FN-2022/00020

Svar på remiss: Förslag till reviderat beslut och
skötselplan för naturreservatet Strömbäck-Kont i
Umeå kommun
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att fastställa yttrande enligt nedan.

Ärendebeskrivning
En arbetsgrupp inom Umeå kommun har tagit fram ett nytt förslag till
beslut och skötselplan för Strömbäck-Kont. Förslaget har arbetats fram i
samarbete mellan Miljö och hälsoskydd, Gator och parker, Fritid och Mark
och exploatering. Förslaget är nu ute på remiss där fritidsnämnden är en av
remissinstanserna.
Syftet med att revidera beslutet för Strömbäck-Konts naturreservat är att
Umeå kommun övertar den operativa tillsynen från länsstyrelsen över
reservatet, förtydligar hur reservatet ska skötas, möjliggöra sanering av
främmande och invasiva arter samt att i enlighet med kommunens
åtgärdsprogram för vitryggig hackspett genomföra åtgärder som gynnar
vitryggig hackspett. Skötseln av reservatet föreslås fördelas på olika
nämnder och verksamheter inom kommunen enligt bilaga 4.
Fritidsnämndens yttrande
Förslag till beslut om revidering av föreskrifter och skötselplan för
naturreservatet Strömbäck-Kont i Umeå kommun är bra liksom
fördelningen av ansvaret för förvaltningen. Vi har sett ett större intresse
för friluftsliv de senaste åren. Genom att tillföra fler grillplatser i området
kanaliseras besökare till dessa och därmed minskar slitaget på känsliga
områden i reservatet. Vidare har personal från Fritid deltagit i arbetet med
att ta fram förslag till beslut och därmed kunnat bidra med sin kompetens
inom området.

Justerares sign:
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För att tillgodose den växande befolkningen med ett rikt och jämlikt
fritidsutbud behövs mer resurser. Fler som nyttjar friluftslivet kräver mer
underhåll. Under många år har fritidsnämnden tagit nya anläggningar inom
ram, vilket har urholkat både drift- och investeringsramen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens planeringsutskott 2022-01-25 § 7
Bilaga 1: Länsstyrelsens beslut från 1978 samt kommunstyrelsens beslut
om utvidgning 2000
Bilaga 2: Förslag till beslut om reviderat syfte, föreskrifter och skötselplan
för Strömbäck-Konts naturreservat
Bilaga 2: Fritidsanläggningar Strömbäck-Kont
Bilaga 3: Sammanfattning av föreslagna ändringar
Bilaga 4: Ansvarsfördelning
Bilaga 5: Sändlista för remiss

Beredningsansvariga
Anders Linder, verksamhetschef
Beslutet ska skickas till
Miljö och hälsoskydd
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§ 22
Diarienr: FN-2022/00014

Svar på remiss: Revidering av kommunens riktlinjer
för serveringstillstånd
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att fastställa yttrande enligt nedan.

Ärendebeskrivning
Barn och unga har en framskjuten plats i alkohollagstiftningen och
lagstiftaren trycker på vikten av att barn och ungdomar har rätt till
alkoholfria miljöer. Med mindre kontaktytor mellan ungdomsverksamhet
och alkoholförtäring kan alkoholdebuten fördröjas.
Grunden vid prövning av en ansökan om serveringstillstånd utgörs av
gällande lagrum och föreskrifter enligt Alkohollagen. Varje kommun ska
dessutom, enligt Alkohollagen 8 kap 9 §, utforma riktlinjer för
tillståndsgivningen på alkoholområdet. Syftet med riktlinjerna är att
komplettera och tydliggöra alkohollagen. Riktlinjerna ska vara en lokal
anpassning av regler för servering av alkohol i kommunen. Riktlinjerna ska
öka förutsebarheten och likabehandling samt att ge vägledning till
beslutsfattare, handläggare och restauratörer. Riktlinjerna för
serveringstillstånd får inte avvika från lagen eller vara så långtgående att de
får karaktären av normgivning.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har gjort en översyn av riktlinjerna för
serveringstillstånd och beslutat att skicka förslaget på remiss till
Polismyndigheten, individ- och familjenämnden, fritidsnämnden, tekniska
nämnden, näringslivsservice och Umebrå.
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Fritidsnämndens yttrande
Förslag till revidering av kommunens riktlinjer för serveringstillstånd:
•

Tillägg till stycke 2.3 remissyttranden.
- ”Yttranden från individ- och familj inhämtas om
serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras
innebära risker”.
Fritidsnämnden är en yttrandeinstans som bör inkluderas i
sammanhanget av samma anledning som ligger i individ- och
familjenämndens intressen.
Fritidsnämnden har ungdomsgårdsverksamhet kvällar och helger
och värnar om ungdomarnas upplevelse av trygga närmiljöer i
anslutning till verksamhetslokalerna.

•

Avsnitt 5, underrubrik Riktlinjer
Gällande riktlinjer sport- och idrottsanläggningar och sport- och
idrottsevenemang.
Riktlinjen om att alkoholservering i anslutning till
idrottsarrangemang ska vara skild från idrottsutövandet anser
fritidsnämnden är rimligt.
Det bör dock inte ställas krav på att serveringsytan för alkohol ska
vara insynsskyddad för publik, gäster och idrottsutövare. Det borde
räcka med att ytan för alkoholservering är avskild från
idrottsarrangemanget.

Beslutsunderlag
Begäran om yttrande: Riktlinjer för serveringstillstånd i Umeå kommun
Nämndsbeslut – Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd
Riktlinjer för serveringstillstånd i Umeå kommun beslutade 2015

Beredningsansvariga
Thomas Savilahti, fritidskonsulent
Beslutet ska skickas till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Jenny Wallin

Justerares sign:
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§ 23
Diarienr: FN-2022/00003

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

Ärendebeskrivning
Tyst minut
Sammanträdet inleds med en tyst minut för Lennart Johansson (M), vice
ordförande i fritidsnämnden.
Samråd: Detaljplaneförslaget för Guldskrinet 1 och del av Stadsliden 2:2
Thomas Savilahti visar karta över området och redogör för de synpunkter
som fritidsförvaltningen skickat in till Detaljplanering.
Fritidsdirektören informerar
• Rally-VM genomfördes 24-27 februari för första gången i Umeå. Stefan
Hildingsson ger en samlad bild av evenemangets genomförande.
• SM-veckan 2023, projektledare Dan Vähä håller på att gå igenom de
ansökningar som kommit in.
• Lägesrapport med anledning av pandemin, fritidsförvaltningen
tillämpar en successiv återgång till kontoret.
• Kriget i Ukraina, stadsdirektörens forum som tidigare haft regelbundna
träffar för att hantera coronapandemin har övergått till att istället
hantera frågor som rör det säkerhetspolitiska läget.
• Omklädesrummet för Björklövens damhockeylag är färdigställt, Stefan
Hildingsson visar ett filmklipp med en rundtur i omklädesrummet.

Justerares sign:
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Övriga frågor
Solveig Granberg (C): Förslag om att nämnden får göra ett studiebesök på
Hamnmagasinet.
Stefan Hildingsson tar med sig förslaget till förvaltningen och återkommer
med svar.
Roger Persson (M): Hur berörs fritidsnämndens verksamhet av
flyktingmottagningen till följd av kriget i Ukraina?
Stefan Hildingsson informerar om att fritidsförvaltningen tagit fram en
förteckning över vilka hallar som kan nyttjas som akutboende, listan har
skickats till Länsstyrelsen.
Gabriel Farrysson (M): Är någon i förvaltningen krigsplacerad?
Stefan Hildingsson besvarar frågan.
Gabriel Farrysson (M): De schabloner som Fastighet har – hur påverkar de
fritidsnämndens investeringar?
Stefan Hildingsson tar med sig frågan till förvaltningen.

Beredningsansvariga
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

Justerares sign:
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§ 24
Diarienr: FN-2022/00004

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

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

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut
Ordförande
Delegationsbeslut 2022-03-01: Tillfällig prisreduktion, dnr: FN-2020/0023552
Föreningsbyrån
Anmälningsärenden mars, dnr: FN-2022/00004-9
Anmälningsärenden
Allmänna ärenden
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts (KSNAU) beslut
2022-02-22 § 56 ”Viktiga datum för nämnder och bolag – komplettering”,
dnr: FN-2022/00002-48
KSNAU beslut 2022-02-22 § 60 ”Rekommendation: Politiska möten”, dnr:
FN-2022/00002-47

Beredningsansvariga
Eva Lindgren, fritidskonsulent
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

