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Daniell Andersson (V), tjg. ers. för Sofia Stolt (V) §§ 20-21, 
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Övriga deltagare 

 

Ledamöter närvarande del av § 

Roger Persson (M), del av § 15, deltar på distans 

Åke Johansson (S), del av § 20, deltar på distans 

Sofia Stolt (V), del av § 20, deltar på distans 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Anders Hägglund (S), §§ 14-19, deltar på distans 

Bengt Holm (S), deltar på distans 

Sylvi Lundberg (S), §§ 14-19, del av § 20, deltar på distans 

Emilia Barsk (S), deltar på distans 

Gabriel Farrysson (M), §§ 16-21, deltar på distans 

David Andersson (M), deltar på distans 

Faiza Issa Aden Farah (V), §§ 14-19, del av § 20, deltar på distans 

Daniell Andersson (V), §§ 14-19, deltar på distans 

Lars Ove Renberg (C), deltar på distans 

Carinne Sjöberg (L), deltar på distans 

 

Tjänstemän 

Stefan Hildingsson, fritidschef, deltar på distans 

Peter Hörnemalm, avd. chef, §§ 14-16, del av § 20, deltar på distans 

Patrik Samuelsson, avd. chef, § 14, del av § 15, del av § 20, deltar på distans 

Monia Sundelin, controller, del av § 20, deltar på distans 

Sara Nordström, fritidskonsulent, §§ 14-17, deltar på distans 

Thomas Savilahti, fritidskonsulent, del av § 16, §§ 17-19, deltar på distans 

Fredrik Röst, fritidskonsulent, del av § 20, deltar på distans 

Madelene Törnlund, enhetschef, § 14, del av § 15, del av § 20, deltar på 

distans 

Johanna Wiklander, enhetschef, § 14, del av § 15, del av § 20, deltar på 

distans 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

 

Övriga 

Erik Orring, ordförande Samarbetsarenans Intresseförening, del av § 20, 

deltar på distans 
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§ 14 
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 februari 2021: 

 

Oliver Granered (M): Fråga om skidspår I20-milen 

Solveig Granberg (C): Fråga om Tavelsjö idrottshall 

Lennart Arvidsson (V): Fritt kaffe och te till personalen 

 

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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§ 15 
Diarienr: FN-2021/00026 

Mindre revidering av regler för utvecklingsstöd 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar  

 

att följande regel införs i texten för de två utvecklingsstöd som 

fritidsnämnden ansvarar för: 

 

”Om den tillfälliga verksamheten visat sig gå med vinst så dras stödet från 

kommunen ner i motsvarande utsträckning.” 

Ärendebeskrivning 

I de nya bidragsreglerna som börjat gälla från 1 januari 2021 finns tre olika 

inriktningar av utvecklingsstöd med syftet att kunna stötta tillfällig 

verksamhet av utvecklingskaraktär i föreningslivet. En av dessa inriktningar 

ansvarar kulturnämnden för medan fritidsnämnden har ansvar för de 

övriga två.  

 

Grundtanken med stödet är att bidra till att föreningar ska ha möjlighet att 

kunna genomföra tillfällig verksamhet av olika slag. Det finns dock tillfällen 

när dessa insatser även finansieras genom andra former av intäkter och här 

behövs ett tydliggörande kring vad som gäller ifall det vid 

redovisningstillfället visar sig att föreningen gått med vinst. En liknande 

regel finns i det utvecklingsstöd som kulturnämnden ansvarar för. 

Beredningsansvariga 

Peter Hörnemalm, avdelningschef Föreningsbyrå/stab 
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§ 16 
Diarienr: FN-2020/00222 

Regler för utbetalning av kompletterande 

aktivitetsstöd 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att ett kompletterande aktivitetsstöd för höstterminen 2020 ska betalas 

ut enligt följande regler: 

 

Föreningar som rapporterat mer aktiviteter för HT-2020 än HT-2019 får 

aktivitetsstöd i enlighet med inrapporterade aktiviteter för HT-2020. 

Även föreningar som sökt stöd för HT-2020 men som inte sökte stöd 

HT-2019 får stöd i enlighet med inrapporterade aktiviteter för HT-2020. 

 

Föreningar som rapporterat färre aktiviteter för HT-2020 än HT-2019 får 

mellanskillnaden utbetald. Föreningar som har större skillnad än 35 % 

mellan terminerna samt att summan överstiger 5 000 kr ska dock 

komplettera med en beskrivning om varför denna skillnad uppstått för 

att visa på om det finns andra faktorer än coronasituationen som 

påverkat inrapporteringen av aktiviteter. Undantag från detta är 

föreningar som bedriver kampsport. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden beslutade i november 2020 att föreningar som bedriver 

barn- och ungdomsverksamhet och erhåller aktivitetsstöd inte ska drabbas 

negativt av coronapandemin för vårterminen 2020 och ett regelverk för 

kompletterande aktivitetsstöd fastställdes. 

 

Då coronasituationen fortsatt har haft stor påverkan på föreningarnas 

barn- och ungdomsverksamhet föreslås att stötta föreningarna på samma 

sätt för aktiviteter under höstterminen 2020 och att använda samma 

regelverk för kompletterande aktivitetsstöd. 
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Föreningarna kan ansöka om aktivitetsstöd till och med 25 februari 2021 

för aktiviteter som genomförts under höstterminen 2020. 

Beredningsansvariga 

Peter Hörnemalm, avdelningschef Föreningsbyrå/stab  
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§ 17 
Diarienr: FN-2021/00013 

Ansökan utvecklingsanslaget för social hållbarhet 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna den reviderade projektansökan om stöd till gratis 

lovaktiviteter från utvecklingsanslaget – social hållbarhet och skicka den 

till kommunstyrelsen 

 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

I uppdragsplanen för 2021 fick förvaltningen i uppdrag att söka externa 

medel för att kunna fortsätta med gratis lovaktiviteter samt för att hitta 

finansiering till Fritidsbankens verksamhet. 

 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att avsätta medel till ett 

utvecklingsanslag för social hållbarhet. Det är bara kommunens egna 

nämnder som kan söka stöd. Ansökan ska efter beslut i nämnd skickas till 

kommunstyrelsen för behandling. 

 

Umeå fritid med samverkanspartners söker totalt 1 300 000 kr till gratis 

lovaktiviteter. Stödet avser verksamhet inom bad, bibliotek, kulturskola, 

Fritid unga och föreningsliv. Av dessa medel är 300 000 kr sökta för 

Fritidsbankens utflyttade verksamhet och 200 000 kr till föreningsbidrag. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Fritidsnämndens ansökan om stöd till gratis lovaktiviteter från 

utvecklingsanslaget för social hållbarhet 

Bilaga 2. Budget fritidsbanken 

Bilaga 3. Kriterier utvecklingsanslaget social hållbarhet 

Beredningsansvariga 

Sara Nordström, fritidskonsulent 
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Fritidsnämndens beslutsordning 

Under ärendets handläggning presenterar Sara Nordström, med anledning 

av den pågående coronapandemin, ett förslag på tillägg i ansökan. Tillägg 

under avsnitt ett under rubriken Ojämlik fritid, efter andra stycket: 

 

Coronapandemin som drabbat världen slår också olika hårt. Barn som lever 

i ekonomisk utsatthet drabbas hårdare. Inte bara av riskerna att bli 

smittade. De är i högre utsträckning hänvisade till att vistas i hemmet. De 

lever i högre grad i hyreshus med mindre tillgång till egna gräsmattor, 

uteplatser och utemiljöer för utelek. Oftast är familjerna mer trångbodda. 

Få har möjligheten att lämna staden för fritidsaktiviteter som båt, husbil 

eller fritidshus. Risker med kollektivtrafiken gör att möjligheten att ta sig 

utanför sitt bostadsområde minskat. Saknas bil så har rörligheten varit 

kraftigt begränsad även för aktiviteter som är coronaanpassade som till 

exempel friluftsliv. Det är idag omöjligt att överblicka de effekter som 

nedstängningarna av samhället kommer att innebära för barns hälsa, eller 

ohälsa. Kommunen har en viktig uppgift att leda arbetet med att se till att 

det finns trygga fritidsaktiviteter för alla barn. Särskilt i skuggan av en 

pandemi.  

 

Yrkanden 

Lennart Arvidsson (V) med instämmande av Johan Asplund (MP) och Lina 

Vänglund (S) – bifall till att godkänna projektansökan med tillägg. 

 

Ordföranden finner att fritidsnämnden beslutar att godkänna 

projektansökan med föreslaget tillägg och att paragrafen justeras 

omedelbart. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens diarium 
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§ 18 
Diarienr: FN-2018/00213 

Samråd: Översiktsplan Umeå kommun - 

Fördjupning för Sävar 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att ställa sig bakom det reviderade planförslaget. Fritidsnämndens 

tidigare yttranden, gällande fördjupning för Sävar, är tillgodosedda och 

stärkta, nämnden har inget ytterligare att erinra. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun arbetar med framtagande av en fördjupad översiktsplan 

(FÖP) för Sävar. 

 

I tidigare presenterade planförslag för Sävar har fritidsnämnden yttrat sig 

(FN-2018/00213). I det reviderade planförslaget skapas förutsättningar för 

att stärka Sävars roll som en naturnära centralort och visar på utvecklingen 

av en attraktiv livsmiljö i ett framtida Sävar. 

 

Fritidsnämndens tidigare yttranden har handlat om: 

- intressen i bevarandet av och möjligheten att utveckla och tillskapa nya 

idrotts-, frilufts- och rekreationsområden. 

 

- framhålla värdet i att idrottsområdet i norr kan behålla sin funktion och 

möjlighet till utveckling på båda sidor om Industrivägen även med en 

framtida spårdragning, samt att utbyggnaden av industrispåret ska ske i 

samverkan med berörda parter och verksamheter. 

 

- värdet i att med strategisk placering samlokalisera kommunala 

verksamheter som skola, fritid, kultur med dess respektive intressenter i 

mångfunktionella lokaler. 
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Beslutsunderlag 
Översiktsplan Umeå kommun - Fördjupning för Sävar med 

miljökonsekvensbeskrivning MKB, Samrådshandling 2020 

Beredningsansvariga 

Thomas Savilahti, fritidskonsulent 

Beslutet ska skickas till 
Övergripande planering, Elin Lindqvist 

 

 
 

  



Sida 11 av 17 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Fritidsnämnden 2021-02-24 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 19 
Diarienr: FN-2021/00007 

Samråd: Detaljplan för Ön 1:96 (Norra Ön) 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att lämna reviderat remissyttrande enligt nedan. 

Ärendebeskrivning 

Fram till den 4 mars 2021 finns det möjlighet för fritidsnämnden att lämna 

synpunkter på ett förslag till detaljplan för fastigheten Ön 1:96 m.fl. inom 

Ön i Umeå kommun. Detaljplanen för Ön 1:96 är på samråd till och med 

2021-02-04 men fritidsnämnden har beviljats utökad svarstid. 

 

Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för en ny 

stadsdel med plats för ca 2 800 nya bostäder med inslag av verksamheter. 

Verksamheter koncentreras i kvartersbebyggelse i anslutning till platser 

med högt rörelseflöde av människor. Syftet är också att utreda och 

säkerställa mark för nödvändig allmän infrastruktur och kommunal service. 

 

Fritidsnämndens yttrande 

Detaljplanen för Norra Ön är en god grund att jobba vidare med. 

Fritidsnämnden ser stora värden i planförslaget där variationen av 

sammanhållande park- och naturmiljöer kan locka till rekreation, motion 

och rörelseaktiviteter året om. Likväl att strandzonen bibehålls och 

utvecklas med gång- och cykelstråk med utblicksplatser och kopplingar till 

älven. 

 

Mötesplatser 

Miljöer/mötesplatser för barn och ungdomar planeras inom planområdet, 

bland annat ses skolgården fungera som mötesplats utanför skoltiden. Det 

ser fritidsnämnden som positivt och det är allmänt känt att 

spontanaktiviteter och föreningsverksamheter kommer att söka sig till 

idrottshallen och skolan kvällar och helger. Därmed anser nämnden att det 

är av stor vikt att i detta skede se närmare på omfattningen och behovet av 
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markyta för de anläggningsfunktioner som ska eller kan tänkas inrymmas 

på skol- och idrottshallsområdet. 

 
Öppna platser för bollek 

Utanför planområdet finns en lekplats med en mindre grusad yta. I 

planförslaget finns det inte utritat och ej heller nämnt något om 

utomhusplaner eller motsvarande större öppna ytor som kan stimulera till 

bollek i dess olika former. 

 

I barnkonsekvensanalysen framgår dock att en sjumannaplan skulle kunna 

inrymmas på skolområdet. Det håller fritidsnämnden med om och ser det 

som en självklarhet då denna plan skulle vara till stort värde både för 

skolidrottsundervisning, föreningsliv och spontanaktiviteter. I övrigt bör det 

i detaljplanbeskrivningen kompletteras med utpekade ”okodade” större 

öppna gräsytor i parkmiljöer, exempelvis likt Mariehemsängarna som 

möjliggör variationer av aktiviteter sommar som vinter. 

 

Kommunala behov, skola – idrott 

Placeringen för skoltomten inklusive idrottshall har en bra placering sett till 

omkringliggande park- och naturmiljöer med gång- och cykelvägar samt 

närhet till kollektivtrafik. På platsen för idrottshall och skolan måste det 

framgå och tas med i beräkningen en markyta för en skolidrottsplan. 

Gällande parkeringsmöjligheter så ska skolans parkeringsfunktioner kunna 

nyttjas av idrottshallsbesökare under kvällar och helger.  

 

Rörelserikedom 

Med tanke på den stora utmaning som kommuner och regioner har med 

det faktum att allt färre personer rör sig tillräckligt så ser fritidsnämnden 

positivt på att Ön är planerat med utgångspunkt i rörelserikedom. Detta är 

unikt i Sverige och något som är viktigt att bibehålla i de fortsatta 

processerna när området ska bebyggas och offentliga miljöer ska skapas.  

Rörelserikedomsperspektivet måste fortsatt genomsyra de kommuninterna 

processer som ligger till grund för investeringar och byggande med stor 

samverkan mellan kommunens berörda förvaltningar. Att perspektivet 

finns med i dialog med de externa aktörer som bebygger området framgår i 

planhandlingen. Kommunen måste likväl bemöta intressen och 

förväntningar hos föreningslivet och organisationer som kan och önskar 
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bidra till aktiviteter och rörelse i området på temat rörelserikedom – hur 

ställer sig kommunen till dessa intressen och kommer det att finnas 

utrymme/plats för detta och på vilka grunder? 

 

En enig nämnd ser att ett utpekat rekreations- och idrottsområde 

tillgodoses. 

Beslutsunderlag 

Detaljplan för Ön 1:96 på samråd 

Beredningsansvariga 

Thomas Savilahti, fritidskonsulent 

Fritidsnämndens beslutsordning 

Under ärendets handläggning förs en diskussion om vikten av rekreations- 

och idrottsområden på Ön. Ordföranden finner att nämnden enas om att 

göra följande tillägg i yttrandet: 

 

En enig nämnd ser att ett utpekat rekreations- och idrottsområde 

tillgodoses. 

Beslutet ska skickas till 
Detaljplanering genom Nelli Nilsson nelli.nilsson@umea.se eller 
detaljplanering@umea.se   
 

 

  

mailto:nelli.nilsson@umea.se
mailto:detaljplanering@umea.se
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§ 20 
Diarienr: FN-2021/00003 

Information och rapporter februari 2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av informationen 

 

att återkomma med ärendet om fritt kaffe och te till personalen på nästa 

fritidsnämnd. 

Ärendebeskrivning 

Kl. 13.15-13.30 ca: Presentation av Johanna Wiklander och Madelene 

Törnlund, nya enhetschefer Fritid bad. 

 

Kl. 15.00-15.30: Erik Orring, ordförande Samarbetsarenas Intresseförening, 

informerar. 

 

Tidplan budgetprocess 2022 

Monia Sundelin, controller 

 

Lägesrapport: Införande av nytt boknings- och bidragssystem 

Fredrik Röst, fritidskonsulent 

 

Prognos Bad 2021 

Patrik Samuelsson, avd. chef 

 

Rapport från öppet samråd sverigefinnar 8 februari 

Åsa Heikka (S) och Lars Ove Renberg (C) 

 

Rapport från öppet samråd tornedalingar 15 februari 

Lina Vänglund (S) och Roger Persson (M) 
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Peter Hörnemalm, avd. chef, informerar om aktuella projekt: 

• IMPACT - Inclusive approach to Movement and Physical ACTivity, 

EU-projekt tillsammans med Jyväskylä och Tartu 

• Vinnova-projekt: Rörelserika offentliga miljöer 

 

Fritidschef Stefan Hildingsson informerar: 

• Lägesrapport med anledning av coronapandemin 

 

Övriga frågor 

Oliver Granered (M):  

Skidspår I20-milen. 

Stefan Hildingsson ger en lägesbeskrivning av Umeå kommuns påbörjade 

arbete med Sandbäckens område. 

 

Solveig Granberg (C): 

Tavelsjö idrottshall, önskemål om representation vid möte. 

Stefan Hildingsson och Lennart Johansson (M) svarar. 

 

Lennart Arvidsson (V): 

Fritt kaffe och te till personalen. 

Stefan Hildingsson upplyser att Fritid med stor sannolikhet redan erbjuder 

gratis kaffe och te till personalen och ber att få undersöka frågan och 

återkomma i ärendet på nästa fritidsnämnd. 

Beslutsunderlag 

Tidplan budgetprocess 2022 

Fritidsnämndens beslutsordning 

I samband med frågan om fritt kaffe och te till personalen förs en 

diskussion om beslut ska tas på dagens nämnd. Ordföranden finner att 

nämnden beslutar att ärendet behandlas på nästa fritidsnämnd. 
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§ 21 
Diarienr: FN-2021/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut februari 

2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för februari 2021. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning samt redovisar anmälningsärenden till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Ordförande 

Delegationsbeslut 2021-01-21: Fritidsförvaltningen öppnar upp 

anläggningar för barn och unga, dnr: FN-2020/00147-24 

 

Delegationsbeslut 2021-01-27: Reducering av hyra för restaurangen vid A3 

Arena, dnr: FN-2020/00147-26 

 

Delegationsbeslut 2021-02-04: Öppna anläggningar och verksamheter även 

för gymnasieungdomar, dnr: FN-2020/00147-27 

 

Delegationsbeslut 2021-02-09: Tillfällig stängning av fritidsgården i 

Hörnefors, dnr: FN-2020/00147-28 

 

Anmälningsärenden 

Allmänna ärenden 

Kommunstyrelsens (KS) beslut 2021-01-12 § 2 ”Teknisk ramjustering 

personalchefer”, dnr: FN-2019/00016-16 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

KS beslut 2021-01-12 § 5 ”Anvisning för nämndernas och bolagens 

rapportering till kommunstyrelsen för perioden jan-dec 2020 

(årsredovisning), dnr: FN-2020/00118-24 

 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-01-19 § 8 ”Teknisk 

ramjustering till ideella föreningar”, dnr: FN-2020/00229-3 

 

Delegationsbeslut 2021-02-15 BN-2020/02046-12: Beslut om 

användningsförbud, dnr: FN-2021/00031-2 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

 
 

 


