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Fritidsnämnden 

Tid: Onsdagen den 25 januari 2023 kl. 13:15-16:55 

Plats: Esplanaden, Länken 3 trappor, Stadshuset 

Beslutande: Ari Leinonen (S), ordförande 
Joline Göttfert (M), vice ordförande 
Åsa Heikka (S) 
Åke Johansson (S) 
Olivia Lundgren (S) 
Anders Hägglund (S) 
Roger Persson (M) 
Christer Lindvall (M) 
Lennart Arvidsson (V) 
Solveig Granberg (C) §§ 1-6 
Johan Asplund (MP) 
Malin Forss (C), tjg. ers. för Solveig Granberg (C) §§ 7-8 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Joline Göttfert (M)  
  

Sekreterare:        §§ 1-8 

 Elisabeth Anttu 

 

Ordförande:      

 Ari Leinonen (S) 

 

Justerare:      

 Joline Göttfert (M) 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
Organ: Fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2023-01-25 

Anslaget har satts upp: 2023-01-30 

Anslaget tas ner: 2023-02-21 

Förvaringsplats: Fritidsförvaltningen, Umeå kommun 

 

Underskrift:   
 Elisabeth Anttu
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Övriga deltagare 

 

Ledamot närvarande del av § 

Solveig Granberg (C), del av § 7 

 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Sylvi Lundberg (S) 

Bengt Holm (S) 

Tilda Säfvenberg (S) 

Tommy Udd (S) 

Lars-Olof Uhlin (M), §§ 1-6, del av § 7 

Rebecka Lagerstedt (V) 

Malin Forss (C), §§ 1-6 

Bassam Achour (MP), §§ 1-4, del av § 7 

Robert Barkéus (KD) 

 

 

Tjänstemän 

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör 

Anders Linder, verksamhetschef 

Patrik Samuelsson, verksamhetschef, §§ 1-2, del av § 7 

Åsa S Boman, verksamhetschef 

Monia Sundelin, controller, §§ 1-6, del av § 7 

Björn Söderbäck, HR-chef, § 1, del av § 2 

Camilla Lundberg, enhetschef 

Mories Nettelmann, enhetschef, §§ 1-2, del av § 7 

Monica Svonni, enhetschef 

Frida Hald, fritidskonsulent, §§ 1-6, del av § 7 

Thomas Savilahti, fritidskonsulent, §§ 3-8 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 1 
Diarienr: FN-2023/00006 

Val av justerare, godkännande av dagordning och 

fråga om jäv 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att till justerare av dagens protokoll utse Joline Göttfert (M) 

 

att godkänna sammanträdets dagordning 

 

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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§ 2 
Diarienr: FN-2022/00010 

Verksamhetsuppföljning T3 2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar  

 

att godkänna fritidsnämndens rapport till kommunstyrelsen för  

perioden januari till december 2022 

 

att godkänna fritidsnämndens verksamhetsrapport för perioden januari  

till december 2022 

 

att hemställa hos kommunstyrelsen att fritidsnämndens underskott om 

-1 156 tkr avseende SM-veckan sommar 2023 avskrivs 

 

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för perioden januari till  

december 2022 

 

att den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenlig och  

tillräcklig. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsförvaltningen har upprättat två rapporter för  

verksamhetsuppföljning av perioden januari-december 2022. En rapport till  

kommunstyrelsen utifrån beslutade anvisningar, samt en rapport till  

fritidsnämnden med utförligare information från fritidsnämndens  

verksamheter samt återkoppling av nämndens mål och uppdrag.  

 

Förvaltningen har även följt upp aktiviteter i fritidsnämndens riskanalys  

och internkontrollplan för perioden januari till december. 

  



Sida 5 av 18 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Fritidsnämnden 2023-01-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Beslutsunderlag 
Fritidsnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till  

december 2022 

Fritidsnämndens verksamhetsrapport för perioden januari till december 

2022 

Styrkort T3 2022 

Riskanalys och internkontrollplan uppföljning T3 2022 

Beredningsansvariga 

Frida Hald, fritidskonsulent  

Monia Sundelin, controller  

Björn Söderbäck, HR-chef 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium, märks KS-2021/01163 Fritidsnämndens rapport till 

kommunstyrelsen för perioden januari till december 
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§ 3 
Diarienr: FN-2023/00011 

Idéburet offentligt partnerskap med Fritidsbanken 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar  

 

att ingå med 500 000 kr per år till Fritidsbanken under avtalstiden 2023- 

2025. 
 

att föreslå kommunstyrelsen att ingå ett idéburet offentligt partnerskap 

(IOP) med Fritidsbanken under åren 2023–2025. 
 

att föreslå kommunstyrelsen att ingå i partnerskapet med 1 miljoner kr 

per år under avtalstiden. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsbanken Umeå är en ideell organisation som drivs av RF/SISU 

Västerbotten och Idrottsservice Västerbotten. Fritidsbanken Sverige är en 

ideell, nationell förening som äger varumärket Fritidsbanken. Alla 

huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar i föreningen som 

verkar utan vinstintresse. Syftet med Fritidsbanken är att låna ut sport- och 

friluftsutrustning gratis. Fritidsbanken Umeå har sin butik på Ålidhem 

centrum men har även verksamhet på till exempel skolor. 
 

Fritidsbankens arbete går i linje med flera av Umeå kommuns mål: 

- att tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk 
hållbarhet 

- att Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden  
- att Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män 

att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv  
- att Umeå ska vara klimatneutralt till 2040. 

 

Finansieringen av Fritidsbanken har sedan 2018 varit kortsiktiga lösningar 

vilket medfört osäkerhet och svårigheter att upprätthålla en bra långsiktig 

verksamhet. Fritidsbankens grundpelare är att allt är gratis, alla får låna 

och att återanvända utrustning. Det bidrar till ett hållbart samhälle, ökad 

tillgänglighet och möjliggörande för fler till fritidsaktiviteter. Fritidsbanken 
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bidrar också till ökad fysisk aktivitet och att fler människor kan ta del av till 

exempel friluftslivet i Umeå. 
 

Idéburet offentligt partnerskap är en avtalsmodell mellan en eller flera 

idéburna organisationer och offentlig sektor. Det kan användas när varken 

traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form. 

Grundläggande för Umeå kommun och IOP är att verksamheten sker på 

initiativ av den idéburna organisationen, att partnerskapet bedöms skapa 

mervärde för målgruppen, att det inte finns marknad eller 

konkurrenssituation att vårda, att bägge parter är med och samfinansierar 

verksamheten, att verksamheten ska bedrivas under en längre tid samt att 

verksamheten inte ska detaljregleras från kommunen. 
 

Den organisation eller företag som söker samverkan med Umeå kommun 

ska ha lokal förankring och vända sig till invånarna i Umeå. Organisationen 

ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer samt ta 

ställning för demokrati, mångfald och samhällsnytta. 
 

Syftet med ett IOP mellan Umeå kommun och Fritidsbanken är att utveckla 

ett långsiktigt samarbete och skapa en hållbar finansiering för 

Fritidsbanken Umeå över tid. 

Beslutsunderlag 

Ansökan IOP för Fritidsbanken Umeå 

Beredningsansvariga 
Monica Svonni, enhetschef Föreningsbyrå/stab 

Fritidsnämndens beslutsordning 
Yrkanden 

Lennart Arvidsson (V) med instämmande av Anders Hägglund (S) – bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att 

fritidsnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 4 

Diarienr: FN-2022/00058 

Mindre justering av regler för Umeå kommuns stöd 

till ideella föreningar 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar  

 

att godkänna förslaget att utöka utvecklingsstödets ansökningsomgångar 
från fem till sex gånger per år. 

Ärendebeskrivning 

Januari 2021 började nya regler för Umeå kommuns stöd till ideella 

föreningar att gälla. Dokumentet med en grundläggande struktur för 

föreningsstöden är fastställd av kommunfullmäktige men ansvarig nämnd 

för respektive stöd har utifrån kommunens reglemente rätt att besluta om 

mindre justeringar av regler utifrån fortlöpande utvärderingar av 

föreningsstödet. 

 

Utvecklingsstödet har tre inriktningar: folkhälsa och anläggningar, 

rättigheter och samhällsnytta och kulturverksamhet och arrangemang 

varav det sistnämnda utvecklingsstödet beslutas i kulturnämnden. 

 

Syftet med utvecklingsstöd folkhälsa och anläggningar är att möjliggöra för 

föreningar att genomföra insatser av tillfällig karaktär som bidrar till att 

utveckla föreningars verksamhet eller anläggning utifrån ett 

folkhälsoperspektiv. Stödet kan sökas för att genomföra tillfällig 

verksamhet eller utveckla anläggningar som bidrar till förbättrad folkhälsa 

och stimulerar till ökad rörelserikedom för kommunens medborgare.  

 

Syftet med utvecklingsstöd rättigheter och samhällsnytta är att möjliggöra 

för föreningar att utveckla verksamheten och genomföra insatser av 

tillfällig karaktär utifrån ett rättighets- och/eller samhällsnyttoperspektiv.  

Stödet kan sökas för att genomföra tillfällig verksamhet som bidrar till 

samhällsnytta inom kommunen och/eller bidrar till att utveckla och stötta 
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underrepresenterade gruppers rättigheter och verksamheten ska bedrivas i 

drogfri miljö. 

 

Syftet med utvecklingsstöd kulturverksamhet och arrangemang är att 

möjliggöra för föreningar att genomföra tillfällig kulturverksamhet i form 

av arrangemang eller projekt inom det konstnärliga fältet, det vill säga ord, 

bild, scen, ton, film. Stödet kan sökas för att genomföra tillfällig 

kulturverksamhet för att utveckla föreningen och dess verksamhet samt för 

arrangemang inom det konstnärliga fältet. Arrangemang som får stöd ska 

vara öppna för alla att delta vid och genomföras i Umeå kommun. 

 

Utvärdering av stödet visar att det finns ett behov av att göra mindre 

justeringar gällande antal ansökningsomgångar.  

Förvaltningens förslag är att utöka utvecklingsstödets ansökningsomgångar 

från fem till sex gånger per år. Ärendet kommer även att lyftas till 

kulturnämnden för beslut. 

Beredningsansvariga 

Monica Svonni, enhetschef Föreningsbyrå/stab 

Beslutet ska skickas till 
Föreningsbyrån 
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§ 5 
Diarienr: FN-2023/00005 

Kurser och konferenser 2023 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att anmäla Ari Leinonen (S), Åsa Heikka (S), Anders Hägglund (S), Christer 

Lindvall (M), Lennart Arvidsson (V), Malin Forss (C) och Robert Barkéus 

(KD) till Umebrå forum 21 februari 

 

att godkänna att nämndens förtroendevalda deltar i valbara 

fördjupningsutbildningar arrangerade av Umeå kommun. 

Ärendebeskrivning 

Umebrå forum 

Umebrå forum är en mötesplats som Umeå kommun arrangerar två gånger 

per år. Målet med forumet är att ge utrymme för bred kunskapsöverföring 

och informationsspridning i brotts- och drogförebyggande arbete. 

 

Till forumen bjuds både offentliga och ideella aktörer in. Gemensamt är att 

de deltar i brotts- och drogförebyggande arbete på något sätt. 

 

Umebrå vill ta del av de medverkande organisationernas kunskap och 

erfarenheter och ge input till polis, kommun och region, så att Umebrå 

bättre kan bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå. 

 

Umebrå forum februari 2023 

Tema: Unga 22 

Tisdag 21 februari, klockan 08.10–12.00 

Umeå Folkets Hus 
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Preliminärt program 

08.10: Registrering 

08.30: Inledning 

08.40: Presentation av rapporten Unga 22 

09.50 Fika och deltagardiskussion om Unga 22 

10.25: Hur används resultaten från Unga? Lokala exempel 

11.35: Deltagardiskussion om fortsatt arbete 

11.50: Avslutning 

 

Rapporten Unga 22 är resultatet av Umeå kommuns ungaenkät som 

genomförs vartannat år av Umeå kommun. Ungas hälsa mäts bland annat 

genom Umeå kommuns ungaenkät. Alla ungdomar mellan 13 och 18 år 

erbjuds att besvara enkäten. Syftet med undersökningen är att beskriva 

hur ungdomar i Umeå kommun mår. 

 

Enkäten fyller en viktig demokratisk funktion, då den ger unga möjligheter 

att uttrycka hur de upplever skola och vardag utifrån många olika 

perspektiv. Den ger också den politiska nivån ett viktigt beslutsunderlag för 

att följa upp kommunfullmäktiges folkhälsomål. 

 

Fritidsnämnden väljer fem representanter till Umebrå forum, i första hand 

ledamöter i nämnden, i andra hand ersättare. 

 

Valbara fördjupningsutbildningar 

Umeå kommun arrangerar en gemensam introduktionsdag för 

förtroendevalda den 19 januari. Som ett komplement till de områden som 

avhandlas på den gemensamma introduktionsdagen erbjuds valbara 

fördjupningsutbildningar under våren. Ett utförligt program kommer att 

skickas ut till alla politiker. 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

Fritidsnämndens beslutsordning 

Under ärendets handläggning framkommer att sju personer är intresserade 

av att delta i Umebrå forum. Ordföranden föreslår att alla intresserade 

väljs vilket blir nämndens beslut. 
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Beslutet ska skickas till 
Umebrå 
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§ 6 
Diarienr: FN-2022/00055 

Samråd: Allmänna lokala ordningsföreskrifter Umeå 

kommun 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att fastställa yttrande enligt nedan. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommuns Allmänna lokala ordningsföreskrifter har reviderats. 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 

plats finns i 3 kapitlet i ordningslagen (1993:1617). Umeå kommuns 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser 

om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas. 

 

Tekniska nämnden har beslutat att förslaget ska vara ute på samråd under 

perioden 31 oktober 2022 till 31 januari 2023. Fritidsnämnden har erbjudits 

möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

 

Fritidsnämndens yttrande 

Fritidsförvaltningen ansvarar för en del av de anläggningar och platser som 

berörs i föreskrifterna. Paragraf 26 reglerar fordonstrafik, cykelåkning, 

löpning och promenader. Texten bör ändras enligt följande (ändringar i 

kursiv stil): 

 

Fordonstrafik, cykelåkning får normalt inte ske i anlagda motions- och 

skidspår. Löpning och promenader får inte ske i preparerade skidspår (se 

bilaga 1 B). Undantag finns. Lokal skyltning gäller. 

 

Motivet till ändringen är att fritidsförvaltningen vill ha möjlighet att 

utveckla fler verksamheter på befintliga anläggningar t ex genom att under 

begränsad provperiod testa att tillåta cykling i ett motionsspår. Testet 

utvärderas efter avslutad provperiod och beslut tas om försöket ska 
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avslutas eller om cykling tills vidare ska tillåtas. En breddad användning av 

anläggningarna bidrar på ett positivt sätt till folkhälsan. 

 

Innehållet i bilagan har även setts över och uppdatering av nya 

anläggningar och avvecklade anläggningar har gjorts. Se bilaga Umeå 

kommuns Allmänna lokala föreskrifter, fritidsnämndens förslag. Alla 

ändringar är markerade i gult. 

Beslutsunderlag 

Samrådsbrev Umeå kommuns Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Sändlista Umeå kommuns Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Umeå kommuns Allmänna lokala ordningsföreskrifter, sista version 

Umeå kommuns Allmänna lokala ordningsföreskrifter, fritidsnämndens 

förslag 

Beredningsansvariga 

Anders Linder, verksamhetschef 

Beslutet ska skickas till 
Gator och parker 
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§ 7 
Diarienr: FN-2023/00003 

Information och rapporter januari 2023 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Presentation ny enhetschef Bad 

Mories Nettelmann presenterar sig. 

 

Kommunstyrelsens beslut § 221 2022-12-20: 

Förslag till planeringsdirektiv för 2024 och plan 2025-2027 

Monia Sundelin, controller, redogör för föreslagen budgetram för 

fritidsnämnden 2024-2027 och visar remissfrågorna som nämnden ska 

yttra sig över i mars. 

 

Gratis lovaktiviteter 

Frida Hald, fritidskonsulent, beskriver arbetet med gratis lovaktiviteter 

under 2022. Genom samverkan mellan bad, fritidsgårdar, Fritidsbanken, 

föreningsliv och kulturskola skapades ett brett utbud av gratis aktiviteter 

på loven. 

 

IMPACT-projektet 

Monica Svonni, enhetschef, informerar om IMPACT-projektet (Inclusive 

approach to Movement and Physical ACTivity) som ska slutrapporteras i 

februari 2023. I projektet ingår Umeå, Jyväskylä (Finland), Tartu (Estland), 

RF-SISU Västerbotten och Jyväskylä Basketakademi med medel från 

Erasmus+ som är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. 

Genom erfarenhetsutbyte och studiebesök hos varandra har parterna 

studerat olika sätt att få barn och ungdomar att röra på sig mer, framför 

allt unga som inte nås via föreningslivet. 
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Skrivelse från Funktionsrätt Umeå 

Monica Svonni, enhetschef, redogör för bakgrunden till den skrivelse som 

inkommit till fritidsnämnden. 
 

Fotbollstältet 

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör, informerar om nuläget i utredningen av 

olika alternativ för en fast placering av fotbollstältet. 
 

Fritidsdirektören informerar 

• VM-rallyt 

VM-rallyt äger rum i Umeå 9-12 februari. Fritid drift arbetar med att 

skapa förutsättningar för de delar av evenemanget som genomförs på 

Noliaområdet. 
 

KSNAU beslut § 400 2022-12-13: 

Fritidsnämndens ansökningar till utvecklingsanslaget för social hållbarhet 

Åsa S Boman, verksamhetschef, går igenom utfallet att de två ansökningar 

till utvecklingsanslaget för social hållbarhet som fritidsnämnden skickat in 

(§ 60 och § 61 2022-10-19, dnr: FN-2022/00036). 
 

Fritidsnämndens personuppgiftsincidenter 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare, informerar om Umeå kommuns 

dataskyddsorganisation och hur personuppgiftsincidenter hanteras inom 

fritidsnämndens verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse: Umeå Fritid dec 2022, dnr: FN-2022/00002-228 

Beredningsansvariga 

Monia Sundelin, controller 

Frida Hald, fritidskonsulent 

Monica Svonni, enhetschef 

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Monica Svonni, enhetschef 
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§ 8 

Diarienr: FN-2023/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut januari 2023 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för januari 2023. 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut 

Föreningsbyrån 

Anmälningsärenden januari, dnr: FN-2023/00004-2 

 

Anmälningsärenden 

Personuppgiftsincidenter 

Under perioden 2022-10-01—12-31 har inga personuppgiftsincidenter 

rapporterats, dnr: FN-2023/00004-3 

 

Allmänna ärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-28 § 201 ”Val av ledamöter och 

ersättare m.fl. till kommunens nämnder, bolag, styrelser m.m.”, dnr: FN-

2022/00064-1 

 

Kommunstyrelsens beslut (KS) 2022-12-06 § 212 ”Anvisning för rapport 

från nämnd till kommunstyrelsen för perioden jan-dec 2022”, dnr: FN-

2022/00010-14 

 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts beslut 2022-12-13 § 400 

”Utvecklingsanslag Social hållbarhet”, dnr: FN-2022/00036-9 

 

KS beslut 2022-12-20 § 221 ”Förslag till planeringsdirektiv för 2024 och 

plan för 2025-2027”, dnr: FN-2022/00057-2 

 



Sida 18 av 18 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Fritidsnämnden 2023-01-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Äldrenämndens beslut 2022-12-22 § 121 ”Föreskrift för Umeå kommuns 

pensionärsråd”, dnr: FN-2022/00062-3 

Beredningsansvariga 

Eva Lindgren, fritidskonsulent 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

 
 

 

 


