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Fritidsnämnden
Tid:

Onsdagen den 18 november 2020 kl. 13:15-16.45
Ajournering § 47 kl. 15.05-15.20

Plats:

Digitalt möte (Cisco) och Esplanaden, Länken, Stadshuset

Beslutande:

Övriga deltagare:

Ari Leinonen (S)
Lennart Johansson (M)
Åke Johansson (S), §§ 46-49, 52-53, deltar på distans
Lina Vänglund (S), deltar på distans
Åsa Lindgren Heikka (S), deltar på distans
Oliver Granered (M), deltar på distans
Roger Persson (M), deltar på distans
Lennart Arvidsson (V), deltar på distans
Daniell Andersson (V), tjg. ersättare för Sofia Stolt (V), deltar
på distans
Solveig Granberg (C), §§ 46-47, 52-53, deltar på distans
Johan Asplund (MP), deltar på distans
Anders Häggström (S), tjg. ers. för Åke Johansson (S), §§ 5051, deltar på distans
Lars Ove Renberg (C), tjg. ers. för Solveig Granberg (C), §§ 4851, deltar på distans
Se sidan två

Utses att justera:

Lennart Johansson (M)

Sekreterare:

§§ 46-53
Elisabeth Anttu

Ordförande:
Ari Leinonen (S)
Justerare:
Lennart Johansson (M)
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Övriga deltagare
Ledamöter närvarande men ej i bild p g a tillfällig driftstörning
Åke Johansson (S), §§ 50-51, deltar på distans
Solveig Granberg (C), §§ 48-51, deltar på distans
Ej tjänstgörande ersättare
Anders Hägglund (S), §§ 46-49, 52-53, deltar på distans
Sylvi Lundberg (S), deltar på distans
Emilia Barsk (S), deltar på distans
Lars Ove Renberg (C), del av § 47, §§ 52-53, deltar på distans
Carinne Sjöberg (L), deltar på distans
Gabriel Farrysson (M), deltar på distans
David Andersson (M), deltar på distans
Tjänstemän
Stefan Hildingsson, fritidschef
Peter Hörnemalm, avd. chef, §§ 47-51, del av § 52, deltar på distans
Anders Linder, avd. chef, del av § 47, deltar på distans
Patrik Samuelsson, avd. chef, §§ 47-48, 50-52, deltar på distans
Åsa S Boman, avd. chef, §§ 47-51, del av § 52, deltar på distans
Monia Sundelin, controller, § 47, deltar på distans
Sara Nordström, fritidskonsulent, §§ 46-51, del av § 52, deltar på distans
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare
Kommunrevisionen § 46
Marie Sandström Öhberg (C), deltar på distans
Lennart Salomonsson (KD), deltar på distans
Petter Frizén, EY, deltar på distans
Magdalena Otterhall, EY, deltar på distans

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 46
Diarienr: FN-2020/00139

Revisionsdialog fritidsnämnden 2020
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att lägga dialogmötet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I dokumentet Revisionsplan 2020 beskriver kommunrevisorerna vid Umeå
kommun sitt arbete.
”Kommunrevisorernas uppgifter följer av kommunallag,
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Revisionen syftar ytterst till att ge kommunfullmäktige underlag till
ansvarsprövning av nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda.
Den årliga granskningen av verksamheten genomförs genom
grundläggande granskning, fördjupad granskning samt granskning av
delårsrapport och årsredovisning.
Den grundläggande granskningen genomförs genom att fortlöpande ta del
av mål- och styrdokument, protokoll och övriga handlingar samt genom
djupare dialogmöten med nämnder och verksamhet. Vidare granskas
nämndernas interna kontroll.” (Revisionsplan 2020, Umeå kommun,
Kommunrevisorerna, sid 2).
”Dialogmöten med presidier, styrelse och nämnder
Som ett led i den grundläggande granskningen träffar revisorerna styrelse
och nämnder under året. Specifika frågor tas upp med varje nämnd, vilka
fastställs inför dialogmötena.
Frågeformulär och möte med presidier
En del av den grundläggande granskningen utgörs av att ett formulär
distribueras till styrelsens och nämndernas presidium. Formuläret
innehåller både generella och nämndsspecifika frågor. Dessutom innehåller
Justerares sign:
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formuläret ett avsnitt där styrelsens och nämnders presidium ska
genomföra en självskattning rörande frågor om mål, uppföljning och intern
kontroll. Vid det efterföljande mötet mellan revisionen och presidierna
redovisas och diskuteras svaren på frågorna.
Enkät till ledamöter och suppleanter i styrelse/nämnder
En annan del av den grundläggande granskningen utgörs av en enkät som
besvaras av styrelsens och nämndernas samtliga ledamöter och
suppleanter. Frågorna i enkäten rör huvudområdena mål, uppföljning och
intern kontroll.
Dialogmöten med styrelse och nämnder
Revisionen genomför också dialogmöten med styrelse och nämnder där
samtliga ledamöter och suppleanter är kallade. Vid dialogmötet redovisas
presidiets egna bedömning och självskattning av verksamheten samt
resultatet av enkäten. Dessutom förs en dialog kring styrelsens eller
nämndens syn på året som gått, hur styrelsen eller nämnden ser på
framtiden, samt eventuella övriga frågor från revisionen.
Skriftlig rapport
Resultatet av presidiernas genomförda självskattning, resultatet av
enkäter, analys av styrelser och nämnders dokumentation samt övrig
information som revisionen fångat upp under året, sammanställs i en
rapport som skickas till styrelser och nämnder för kännedom.”
(Revisionsplan 2020, Umeå kommun, Kommunrevisorerna, sid 5).
Inför presidiets dialog med revisionen i augusti besvarade presidiet frågor i
ett fråge- och bedömningsformulär. Inför dialogmötet med hela
fritidsnämnden ombeds hela nämnden ta del av de skriftliga svaren i
formuläret.

Beslutsunderlag
Fråge- och bedömningsformulär fritidsnämnden

Justerares sign:
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§ 47
Diarienr: FN-2020/00050

Budget i relation till uppdragsplan och
internkontrollplan - dialogärende
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna informationen
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta in nämndens synpunkter i
förslagen till uppdragsplan och internkontrollplan.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämndens uppdragsplan är ett av de styrmedel som fritidsnämnden
har. Genom att varje år ta fram ett styrdokument med uppdrag till
förvaltningen har nämnden möjlighet att påverka verksamhet och
inriktning. Uppdragsplanen innehåller mål, uppdrag och resultatmått. Vissa
kommer direkt från kommunfullmäktige.
Fritidsnämnden är högsta ansvariga för att verksamheten inom
fritidsförvaltningen sker enligt de lagar och riktlinjer som finns.
Internkontrollplan är nämndens egen risk- och konsekvensanalys och den
görs årligen. Den ger också förvaltningen ett antal uppdrag för att
minimera de identifierade riskerna.
Fritidsnämnden ska vara direkt delaktiga i att ta fram uppdragsplan och
internkontrollplan samt säkerställa att internkontrollen är tillräcklig.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras 15 minuter (kl. 15.05-15.20) och återupptas
därefter.

Beslutsunderlag
Bilaga 1. Budgetramar
Bilaga 2. Utkast uppdragsplan
Bilaga 3. Utkast internkontrollplan
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Beredningsansvariga
Sara Nordström, fritidskonsulent
Protokollsanteckning
Lennart Arvidsson (V) och Daniell Andersson (V):
Eftersom nedanstående yrkande inte togs upp till prövning av ordföranden
vid fritidsnämndens sammanträde 2020-11-18 så bilägger vi den till
protokollet. Vi utgår ifrån att yrkandet prövas vid fritidsnämndens
sammanträde den 2020-12-09 i samband med beslut om budget och
uppdragsplan.
Bakgrund:
Konsekvenserna av kommunfullmäktiges budgetbeslut får långtgående
konsekvenser för fritidsnämnden. Att inte ge täckning för
indexuppräkningar, ökat befolkningsunderlag m.m. får som följd att
fritidsnämnden riskerar att tvingas till kraftiga nedskärningar inom flera
områden. Det finns utan tvekan risk att fritidsgårdar stängs eller minskar
öppethållandet, - att utomhusbaden tvingas stänga under sommaren, - att
föreningslivet och underhållet av motionsspår och andra
friluftsanläggningar drabbas på olika sätt. Att dessutom inte tillgodose
fritidsbankens ökade behov eller att ge ett rimligt tillskott till lovaktiviteter
kommer direkt att drabba många barnfamiljer med små inkomster.
Däremot motsätter vi oss inte åtgärder som förändrar fritidsnämndens
verksamheter p.g.a. den pågående pandemin.
Förslag till beslut:
Att begära att kommunstyrelsen ger Fritidsnämnden ett tilläggsanslag för
att kunna säkra omfattningen och kvalitén för nämndens ansvarsområden
budgetåret 2021.
Att detta tilläggsanslag även ska innehålla de 4 miljoner kronor som sedan
tidigare varit ett utlovat tillskott i budgetramen för Navet.
Lennart Arvidsson och Daniell Andersson Vänsterpartiet

Justerares sign:
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§ 48
Diarienr: FN-2020/00204

Svar på remiss: Medborgarlöften 2021-2022 Umeå
kommun
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förslaget till Medborgarlöften för 2021-2022.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden har fått möjlighet att svara på en remiss om
medborgarlöften inför 2021-2022. Remissen kommer från UmeBrå och har
skickats ut till alla nämnder i Umeå kommun.
Umeå kommun, UmeBrå och Polisen har gemensamt tagit fram förslag på
Medborgarlöften.
Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete. Detta sker genom att involvera och engagera
medborgare och lokalsamhällets aktörer och bygga förtroende.
De tidigare Medborgarlöftena ska revideras inför 2021-2022.

Beslutsunderlag
Medborgarlöfte 2021-2022
Medborgarlöften UmeBrå styrgrupp förslag

Beredningsansvariga
Åsa S Boman, avdelningschef Unga
Beslutet ska skickas till
Ulrika Granskog, UmeBrå, umebra@umea.se

Justerares sign:
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§ 49
Diarienr: FN-2020/00221

Mindre revidering av regler för aktivitetsstöd
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att fastställa förslaget till ny reviderad text för regelverket gällande
aktivitetsstöd.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att regelverket för aktivitetsstöd med inriktning ”Fritid” i
viss mån har upplevts otydligt behöver ett förtydligande av reglerna göras.
Modellen för detta stöd är nytt och kommer att börja gälla från 1 januari
2021. Genom denna förändring tydliggörs bland annat att gränsen för
antalet aktivitetstimmar per dag fastställs till sex timmar samt hanteringen
om en aktivitet pågår över två datum.

Beslutsunderlag
Bilaga – förändring aktivitetsstöd

Beredningsansvariga
Peter Hörnemalm, avdelningschef föreningsbyrå/stab

Justerares sign:
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§ 50
Diarienr: FN-2020/00222

Regler för utbetalning av kompletterande
aktivitetsstöd
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att fastställa följande regler för utbetalning av kompletterande
aktivitetsstöd för vårterminen 2020:
Föreningar som rapporterat mer aktiviteter för VT-2020 än VT-2019 får
aktivitetsstöd i enlighet med inrapporterade aktiviteter för VT-2020. Även
föreningar som sökt stöd för VT-2020 men som inte sökte stöd VT-2019
får stöd i enlighet med inrapporterade aktiviteter för VT-2020.
Föreningar som rapporterat färre aktiviteter för VT-2020 än VT-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
Utifrån direktiv från fritidsnämnden om att föreningar som bedriver barnoch ungdomsverksamhet och erhåller aktivitetsstöd inte ska drabbas
negativt av coronapandemin för vårterminen 2020 har ett förslag till
regelverk för kompletterande utbetalning tagits fram.
Det är 103 föreningar som sökt aktivitetsstöd för både VT-2019 och VT2020. Av dessa har 30 föreningar rapporterat fler aktiviteter under 2020
och 73 föreningar har rapporterat färre aktiviteter. Dessutom finns 10
föreningar som sökt stöd 2020 men som inte sökte stöd 2019. Totalt har
det sökts stöd för drygt 5,8 mkr VT-2020 jämfört med ca 6,4 mkr VT-2019.
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Om alla kompletterande utbetalningar sker så innebär det extra stödet en
kostnad på drygt 700 tkr, vilket ryms inom den budget som fritidsnämnden
avsatt för aktivitetsstöd.

Beredningsansvariga
Peter Hörnemalm, avdelningschef föreningsbyrå/stab
Ida Odeblom, fritidskonsulent föreningsbyrån
Beslutet ska skickas till
Berörda föreningar

Justerares sign:
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§ 51
Diarienr: FN-2018/00386

Val av ledamot och ersättare till fritidsnämndens
stipendiejury
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att till ledamot i fritidsnämndens stipendiejury utse Lina Vänglund (S)
att till ersättare i fritidsnämndens stipendiejury utse Roger Persson (M).

Ärendebeskrivning
Fritidsnämndens stipendiejury består av tre representanter från
fritidsnämnden samt avdelningschefen för föreningsbyrån. Vid
fritidsnämnden 2018-12-19 valdes följande ledamöter och ersättare:
Ledamöter: Ari Leinonen (S), Lennart Johansson (M), Annicka Bäckström (S)
Ersättare: Åke Johansson (S), Tina Myhrberg (M), Sofia Stolt (V)
Då Annicka Bäckström (S) och Tina Myhrberg (M) inte längre är verksamma
som ledamöter i fritidsnämnden behöver fyllnadsval göras.
Fritidsnämndens stipendiater
Fritidsnämnden vill genom årliga stipendier uttrycka sin uppskattning för
värdefullt ideellt ledarskap och föreningsengagemang samt goda idrottsliga
prestationer som utförts under det senaste året.
Stipendiaten skall vara verksam i en förening registrerad i Umeå kommuns
föreningsregister. Stipendiet kan endast utdelas en gång till en och samma
mottagare för en och samma idrott eller verksamhet och uppdrag. Om
särskilda skäl föreligger kan en nominerad stipendiat från ett visst år även
bli aktuell efterföljande år.
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De fyra olika stipendierna är:
•
•
•
•

aktiv idrottsutövare
idrotts- och/eller ungdomsledare
årets eldsjäl
lång och trogen tjänst.

Beredningsansvariga
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare
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§ 52
Diarienr: FN-2020/00003

Information och rapporter november 2020
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av informationen.

Ärendebeskrivning
Redovisning av lovaktiviteter
Sara Nordström, fritidskonsulent
Återkoppling övrig fråga fritidsnämnden 2020-10-21:
Oliver Granered (M): Cykling på motionsspår
Hur har försöket med att tillåta cykling på motionsspår gått? Finns det
planer på att tillåta cykling på fler spår än de som ingick i försöket?
Stefan Hildingsson lämnar en redogörelse för hur försöket gått och
återkommer med mer information till våren.
Fritidschef Stefan Hildingsson informerar:
• Covid-19: Åtgärder med anledning av införande av lokala allmänna råd
2020-11-10 i Västerbottens län.
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§ 53
Diarienr: FN-2020/00004

Anmälningsärenden/delegationsbeslut november
2020
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden
för november 2020.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens
delegationsordning samt redovisar anmälningsärenden för nämnden.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut
Ordförande
Delegationsbeslut 2020-11-11: Åtgärder i samband med coronapandemin,
dnr: FN-2020/00147-11
Föreningsbyrån
Bidrag till föreningar 2020-10-30, dnr: FN-2020/00004-29
Anmälningsärenden
Allmänna ärenden
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts (KSNAU) beslut
2020-10-06 § 258 ”Handlingsplan bygdemedel 2021”, dnr: FN-200/00187-4
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-19 § 168 ”Riktlinjer för inköp och
användning av fordon”, dnr: FN-2020/00002-172
KSNAUs beslut 2020-10-20 § 287 ”Tack till kommunanställda som arbetat
under coronapandemin”, dnr: FN-2020/00002-173
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Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26 § 200 ”Budget 2021 och plan till
2024, mål och direktiv till nämnderna samt investeringsplan 2021-2024”,
dnr: FN-2020/00050-15

Beredningsansvariga
Eva Lindgren, fritidskonsulent
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

