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Fritidsnämnden
Tid:

Onsdagen den 24 november 2021 kl. 10:00-12.00, 13:1517:00, ajournering § 77 kl. 15:10-15:30

Plats:

Umeå Folkets Hus, Miklagård

Beslutande:

Övriga deltagare:

Ari Leinonen (S), ordförande
Lennart Johansson (M), vice ordförande
Åke Johansson (S)
Lina Vänglund (S)
Åsa Heikka (S)
Oliver Granered (M)
Roger Persson (M)
Lennart Arvidsson (V)
Daniell Andersson (V), tjg. ersättare för Sofia Stolt (V)
Solveig Granberg (C)
Johan Asplund (MP)
Se sidan två

Utses att justera:

Lennart Arvidsson (V)

Sekreterare:

§ 74
Elisabeth Anttu

Ordförande:
Ari Leinonen (S)
Justerare:
Lennart Arvidsson (V)

BEVIS
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag
Organ:
Sammanträdesdatum:
Anslaget har satts upp:
Anslaget tas ner:
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Fritidsförvaltningen, Umeå kommun
Elisabeth Anttu
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Övriga deltagare
Ej tjänstgörande ersättare
Anders Hägglund (S)
Bengt Holm (S)
Sylvi Lundberg (S)
Emilia Barsk (S)
Gabriel Farrysson (M)
David Andersson (M)
Lars Ove Renberg (C)
Jasmine Johansson (MP)
Carinne Sjöberg (L)
Tjänstemän
Stefan Hildingsson, fritidsdirektör
Patrik Samuelsson, avd. chef
Åsa S Boman, avd. chef
Monia Sundelin, controller, §§ 73-75, del av § 76
Sara Nordström, fritidskonsulent, §§ 73-76, del av § 77
Thomas Savilahti, fritidskonsulent, §§ del av § 76, §§ 77-78, del av § 79
Mikael Nordfeldth, personalföreträdare för Kommunal Umeå, §§ 73-77,
del av § 78, del av § 79
Fredrik Lönneborg, näringslivsutvecklare, del av § 79, deltar på distans
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 74
Diarienr: FN-2021/00149

Ansökningar utvecklingsanslaget för social
hållbarhet 2022
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna projektansökan om stöd till Entré Orringkläppen, Grössjöns
naturreservat och skicka den till kommunstyrelsens näringslivs- och
arbetsutskott
att godkänna projektansökan om stöd till Lovsatsningen – gratis
lovaktiviteter och skicka den till kommunstyrelsens näringslivs- och
arbetsutskott
att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att avsätta medel till ett
utvecklingsanslag för social hållbarhet. Det är bara kommunens egna
nämnder som kan söka stöd. Fritidsnämnden föreslås skicka två
ansökningar för 2022. Ansökan ska efter beslut i nämnd skickas till
kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott för behandling senast den
30 november.
Entré Orringkläppen, Grössjöns naturreservat
Fritid söker totalt 398 454 kr för att tillgängliggöra Grössjöns naturreservat.
Reservatet behöver iordningställas för att kunna ta emot fler besökare.
Området är stadsnära och tillgängligt med buss, cykel eller till fots från
många barntäta områden. Det är unikt med ett värdefullt stort
skogsområde som är så tillgängligt. Pandemin har visat på vikten av tillgång
till friluftsliv. I samband med stadens förtätning och att många
grönområden försvinner kommer dessa områden att bli än mer viktiga.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Lovsatsningen - gratis lovaktiviteter
Fritid med samverkanspartners söker totalt 1 300 000 kr till gratis
lovaktiviteter. Ett av målen med verksamheten är att få barn med olika
bakgrund att mötas. Under 2020 och 2021 har det varit svårt p g a
pandemin. Förhoppningsvis kommer läget att tillåta en större verksamhet
under 2022. I projektet planeras för en utveckling av verksamheten riktad
till barn på fritidshemmen tillsammans med Kulturskolan och
Västerbottens idrottsförbund. Av budgeten är 300 000 kr vikta till
Fritidsbankens utflyttade verksamhet på loven.

Beslutsunderlag
Bilaga 1. Ansökan Entré Orringskläppen, Grössjöns naturreservat
Bilaga 2. Ansökan Lovsatsningen – gratis lovaktiviteter

Beredningsansvariga
Patrik Wivstad, fritidskonsulent/samordnare friluftsliv
Sara Nordström, fritidskonsulent

Fritidsnämndens beslutsordning
Yrkanden
Ari Leinonen (S) och Lennart Johansson (M) – bifall till tjänsteskrivelsens
förslag.
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och konstaterar att
fritidsnämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens förslag.
Beslutet ska skickas till
KS Diarium
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