Sammanträdesprotokoll
2021-09-01

Fritidsnämnden
Tid:

Onsdagen den 1 september 2021 kl. 13:15-16.50

Plats:

Saluten och digitalt möte

Beslutande:

Övriga deltagare:

Ari Leinonen (S), ordförande, deltar i Saluten
Lennart Johansson (M), vice ordförande, deltar i Saluten
Åke Johansson (S)
Lina Vänglund (S)
Åsa Heikka (S) §§ 49-52
Oliver Granered (M)
Roger Persson (M)
Lennart Arvidsson (V)
Sofia Stolt (V)
Solveig Granberg (C)
Johan Asplund (MP)
Anders Hägglund (S), tjg. ers. för Åsa Heikka (S), §§ 53-54
Se sidan två

Utses att justera:

Roger Persson (M)

Sekreterare:

§§ 49-54
Elisabeth Anttu

Ordförande:
Ari Leinonen (S)
Justerare:
Roger Persson (M)

BEVIS
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag
Organ:
Sammanträdesdatum:
Anslaget har satts upp:
Anslaget tas ner:
Förvaringsplats:
Underskrift:

Fritidsnämnden
2021-09-01
2021-09-07
2021-09-29
Fritidsförvaltningen, Umeå kommun
Elisabeth Anttu
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Övriga deltagare
Ledamöter närvarande del av §
Åsa Heikka (S), del av § 53
Ej tjänstgörande ersättare
Anders Hägglund (S), §§ 49-52
Bengt Holm (S)
Sylvi Lundberg (S)
Emilia Barsk (S)
Gabriel Farrysson (M)
David Andersson (M)
Lars Ove Renberg (C), §§ 49-52, del av § 53
Jasmine Johansson (MP)
Carinne Sjöberg (L)
Tjänstemän
Stefan Hildingsson, fritidsdirektör, deltar i Saluten
Peter Hörnemalm, avd. chef, §§ 49-52, del av § 53, deltar i Saluten
Anders Linder, avd. chef
Åsa S Boman, avd. chef, §§ 49-52, del av § 53
Monia Sundelin, controller, §§ 49-53
Monica Svonni, enhetschef
Klara Enmark, fritidskonsulent, §§ 49-50, del av § 53
Sara Nordström, fritidskonsulent, del av § 53
Ida Odeblom, fritidskonsulent, §§ 49-52, del av § 53
Elisabeth Lundman, enhetschef, § 49, del av § 53
Jonas Frej, IT-supporttekniker, §§ 49-52, del av § 53
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare, deltar i Saluten

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 49
Diarienr: FN-2021/00006

Godkännande av dagordning och fråga om jäv
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna sammanträdets dagordning med följande tillägg:
Lennart Johansson (M):
Fotbollens förutsättningar
Båtlivet i Umeå
Lundåkern, nuläge
Baggböle jaktskyttebana
Lennart Johansson (M), Gabriel Farrysson (M) och Solveig Granberg (C):
Omklädesrum för Björklövens damhockeylag
att frågorna behandlas under punkten Information och rapporter augusti
och september 2021
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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§ 50
Diarienr: FN-2021/00131

Mindre justering av regler för verksamhetsstöd för
rättighetsfrågor
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att följande områden läggs till som grund för stöd från
verksamhetsstödet för rättighetsfrågor som fritidsnämnden ansvarar för:
•
•

Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning

att lägga till följande formuleringar i regeltexten för verksamhetsstödet
för rättighetsfrågor under rubriken ”Villkor för stödet”:
•

Etnisk tillhörighet: Föreningar som värnar om lika rättigheter för
alla oavsett hudfärg och nationellt eller etniskt ursprung.

•

Religion eller annan trosuppfattning: Föreningar som värnar om
rättigheten att utöva eller ge uttryck för religion utan att riskera
att bli utsatt för diskriminering. Området innefattar exempelvis
föreningar som verkar mot antisemitism och islamofobi.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden beslutade i januari 2021 om fördelning av det nya
verksamhetsstödet för rättighetsfrågor. Vid utvärdering av detta nya stöd
redovisades synpunkter från Rättighetscentrum Västerbotten som menar
att verksamhetsstödet borde omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder.
Förvaltningen fick i uppdrag att se över bidragsreglerna för
verksamhetsstöd till rättighetsfrågor avseende inkludering av
diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet och religion eller annan
trosuppfattning (FN 2021-05-26, § 44).

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Följande formuleringar som markerats i texten nedan föreslås läggas till i
bidragsreglerna för verksamhetsstöd för rättighetsfrågor. Avsnittet ”Villkor
för stödet” presenteras här i sin helhet för att sätta in formuleringarna i
rätt sammanhang:

Villkor för stödet
Det är fritidsnämnden som årligen beslutar om vilka föreningar som
erhåller verksamhetsstöd. Följande områden kan ligga till grund för stöd:
•

•

•

•
•

•

Funktionsnedsättning: Funktionshindersföreningar som värnar om
rättigheter för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsnedsättning.
Ålder: Pensionärsföreningar anslutna till PRO, SPF, SPRF, SKPF, RPG
eller sverigefinska pensionärer som värnar om rättigheter för äldre.
Området innefattar även föreningar som värnar om rättigheter för
barn och unga.
Nationella minoriteter: Föreningar som värnar om rättigheter för
nationella minoriteter; samer, judar, romer, sverigefinnar och
tornedalingar.
Etnisk tillhörighet: Föreningar som värnar om lika rättigheter för alla
oavsett hudfärg och nationellt eller etniskt ursprung.
Religion eller annan trosuppfattning: Föreningar som värnar om
rättigheten att utöva eller ge uttryck för religion utan att riskera att
bli utsatt för diskriminering. Området innefattar exempelvis
föreningar som verkar mot antisemitism och islamofobi.
Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning:
Föreningar som värnar om rättigheter ur ett jämställdhets- eller
HBTQ-perspektiv.

Beredningsansvariga
Klara Enmark, fritidskonsulent
Peter Hörnemalm, avdelningschef Föreningsbyrå/stab
Beslutet ska skickas till
Föreningsbyrån

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 51
Diarienr: FN-2020/00183

Anläggningar - investering, verksamhetsstöd 2021
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att fördela 90 225 kr till Hembygdsföreningen Umbygda gällande Stöd till
anläggningar med inriktningen investering
att uppdra till förvaltningen att säkerställa att räcke finns till trappan.

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 av friluftsanläggning.
Hembygdsföreningen Umbygda ansöker om stöd till
reparation av en trappa samt två broar nedanför soldattorpen
(Wärdshuset) i Brännland. Broarna och trappen är av stor betydelse för
turister, besökare på Wärdshuset, fiskare, ortsbor och det rörliga
friluftslivet i allmänhet. Reparation ger allmänheten möjlighet att nå
älvslandskapet och den promenadstig som går uppströms mot Sörforsbron.
Föreningen uppger kostnader på 100 250 kr. I förslaget fördelas 90 225 kr
(90 % av kostnaden). Kvar att fördela under 2021 finns 462 369 kr.

Beredningsansvariga
Ida Odeblom, fritidskonsulent

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 7 av 12

Umeå kommun
Fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-09-01

Fritidsnämndens beslutsordning
Yrkanden
Roger Persson (M) med instämmande av Ari Leinonen (S) - bifall till
tjänsteskrivelsens förslag med tillägget att uppdra till förvaltningen att
säkerställa att räcke finns till trappan.
Ordföranden finner att fritidsnämnden beslutar att bifalla
tjänsteskrivelsens förslag med tillägg.
Beslutet ska skickas till
Hembygdsföreningen Umbygda

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 52
Diarienr: FN-2017/00011

Fritidsnämndens delegationsordning
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att fastställa reviderad delegationsordning för fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning
Polisen tar emot ansökningar om tillstånd enlig ordningslagen och lokala
föreskrifter. I de fall ansökningarna rör fritidsnämndens område begär
Polisen in ett yttrande från fritidsnämnden.
I fritidsnämndens delegationsordning saknas uppgift på vem som har
delegation att avge dessa yttranden. Delegationsordningen har därför
kompletterats med punkt 24:
24. Avge yttranden till polismyndigheten om upplåtelse av idrotts- och
fritidsanläggningar.
Delegationen föreslås ges till fritidsdirektör med rätt att vidaredelegera.
För punkt 11 har hänvisningen till författning ändrats från FL 1986:223 24 §
till FL 2017:900 45 §. FL står för förvaltningslagen där den nya
förvaltningslagen trädde i kraft 1 juli 2018 och den gamla lagen (1986:223)
upphävdes. Inga ändringar i övrigt har gjorts i delegationsordningen.

Beslutsunderlag
FR FN Fritidsnämndens delegationsordning v 4.0 2021-09-01

Beredningsansvariga
Monica Svonni, enhetschef
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare
Beslutet ska skickas till
Fritidsdirektör

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 53
Diarienr: FN-2021/00003

Information och rapporter augusti och september
2021
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av informationen
att uppdra till presidiet att ordna överläggning med UPAB angående
parkeringssituationen vid Lundåkern.

Ärendebeskrivning
Presentation av Elisabeth Lundman, ny enhetschef Fritid drift
Utredning Unga: Uppdatering kring tidsplan och strategi
Åsa S Boman, avd. chef och Sara Nordström, fritidskonsulent
Avtackning av Peter Hörnemalm, avd. chef Föreningsbyrå och stab
Rapport: Föreningar i Umeå kommun och pandemin
Sara Nordström, fritidskonsulent
Budget 2022 och plan 2023-2025
Monia Sundelin, controller
Fritidsdirektör Stefan Hildingsson informerar
• Umeå Sveriges bästa idrottsstad 2021
• SM-veckan 2023
• Konstgräs på Gammlia och Nolia utbytt
• Rapport från verksamheterna sommaren 2021
• Lägesrapport med anledning av coronapandemin
• Ola Svensson ny projektledare för Rörelserika offentliga miljöer fr o m
1 september
• Förstärkning av takkonstruktioner i idrottshallar
• Kommunrevisionens grundläggande granskning 2021

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Kommunrevisionens fördjupade granskning: Granskning av
barnkonventionens efterlevnad påbörjas i september.
Yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Obbola Bar & Grill
Arrangemangskort

Övriga frågor
Lennart Johansson (M): Fotbollens förutsättningar
Stefan Hildingsson redogör för hur fotbollshallarna på Nolia ersätter
fotbollstältet vintern 2021/2022.
Lennart Johansson (M): Båtlivet i Umeå
Stefan Hildingsson föreslår att Fritid tar kontakt med tekniska nämndens
presidium och teknisk direktör Karin Isaksson med syfte att tillsammans
starta ett förberedelsearbete för en dialog med företrädare för båtlivet.
Lennart Johansson (M): Lundåkern, nuläge
Stefan Hildingsson beskriver nuläget. Under diskussionen som följer
framkommer synpunkter kring parkeringssituationen vid Lundåkern.
Lennart Johansson (M): Baggböle jaktskyttebana
Stefan Hildingsson beskriver det arbete som pågår.
Lennart Johansson (M), Gabriel Farrysson (M) och Solveig Granberg (C):
Omklädesrum för Björklövens damhockeylag
Stefan Hildingsson redogör för situationen med omklädesrum. Frågan tas
med till presidiet för vidare hantering.

Beslutsunderlag
Rapport föreningar och pandemin
Föreningar enkätsammanställning 210603

Fritidsnämndens beslutsordning
Yrkande
Lennart Johansson (M) – att uppdra till presidiet att ordna överläggning
med UPAB angående parkeringssituationen vid Lundåkern.
Ordföranden finner att fritidsnämnden beslutar att bifalla det föreslagna
uppdraget till presidiet.

Beredningsansvariga
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 54
Diarienr: FN-2021/00004

Anmälningsärenden/delegationsbeslut augusti och
september 2021
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden
för augusti och september 2021.

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

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut
Ordförande
Delegationsbeslut 2021-05-27: Mötesplats Ljumviken, dnr: FN-2021/00036-3
Delegationsbeslut 2021-06-21: Tillfällig prisreduktion, dnr: FN-2020/00235-50
Delegationsbeslut 2021-06-21: Undantag från regel om takbelopp för stöd
till lokalhyra, dnr: FN-2021/00121-1
Delegationsbeslut 2021-07-02: Tillfällig prisreduktion, dnr: FN-2020/00147-40
Föreningsbyrån
Anmälningsärenden augusti och september, dnr: FN-2021/00004-17

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Anmälningsärenden
Personuppgiftsincidenter
Under perioden finns det inga personuppgiftsincidenter att rapportera,
dnr: FN-2021/00004-18
Allmänna ärenden
Tekniska nämndens beslut 2021-05-27 § 65 ”Verksamhetsuppföljning T1
maj”, dnr: FN-2021/00085-9
Kommunfullmäktiges (KF) beslut 2021-05-31 § 121 ”Äskanden om utökade
investeringsmedel till ny brygga Norrbyskär”, dnr: FN-2020/00050-30
Kommunstyrelsens (KS) beslut 2021-06-08 § 127 ”Anvisning för rapport
från nämnd till kommunstyrelsen för perioden jan-aug 2021, dnr:
FN-2021/00085-10
Personalnämndens beslut 2021-06-08 § 25 ”Riktlinjer för omställning”, dnr:
FN-2021/00002-88
KFs beslut 2021-06-21 § 138 ”Budget 2022 och plan 2023-2025, mål och
direktiv till nämnderna samt investeringsplan 2022-2025”, dnr: FN2020/00096-11
KFs beslut 2021-06-21 § 144 ”Sammanträdestider 2022,
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och näringslivsutskottet, dnr:
FN-2021/00002-90
KS beslut 2021-08-17 § 158 ”Anvisning om grunduppdrag samt översyn av
nämndernas reglementen”, dnr: FN-2021/00132-1

Beredningsansvariga
Eva Lindgren, fritidskonsulent
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

