
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-09-23 

 

Fritidsnämnden 

Tid: Onsdagen den 23 september 2020 kl. 13:15-16:40 

 Ajournering § 39 kl. 16.15-16.25 

Plats: Umeå Folkets Hus Peterson-Bergersalen 

Beslutande: Ari Leinonen (S), ordförande 
Lennart Johansson (M), vice ordförande 
Åke Johansson (S), §§ 34-36, § 38 
Lina Vänglund (S) 
Åsa Lindgren Heikka (S) 
Roger Persson (M) 
Lennart Arvidsson (V) 
Sofia Stolt (V) 
Solveig Granberg (C) 
Johan Asplund (MP) 
Gabriel Farrysson (M), tjg. ersättare för Oliver Granered (M) 
Anders Hägglund (S), tjg. ers. för Åke Johansson (S) § 37, §§ 
39-40 
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Lennart Johansson 
 

Sekreterare:        §§ 34-40 

 Elisabeth Anttu 
 

Ordförande:      

 Ari Leinonen 
 

Justerare:      

 Lennart Johansson 
 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
Organ: Fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-09-23 

Anslaget har satts upp: 2020-09-28 

Anslaget tas ner: 2020-10-20 

Förvaringsplats: Fritid, Umeå kommun 

Underskrift:   
 Elisabeth Anttu
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Anders Hägglund (S), §§ 34-36, § 38 

Bengt Holm (S) 

Sylvi Lundberg (S) 

Emilia Barsk (S) 

Daniell Andersson (V) 

Lars Ove Renberg (C) 

Carinne Sjöberg (L) 

David Andersson (M) 

 

Tjänstemän 

Stefan Hildingsson, fritidschef 

Peter Hörnemalm, avd. chef 

Monia Sundelin, controller 

Sara Nordström, fritidskonsulent 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 34 

Diarienr: FN-2020/00187 

Handlingsplan bygdemedel 2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att ställa sig bakom föreslagen handlingsplan för bygdemedel 2021 och 

skickar ärendet vidare till kommunstyrelsens näringslivs- och 

arbetsutskott för beslut. 

Ärendebeskrivning 

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av 
vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas till rennäringen och till att 
ersätta skador som orsakats av vattenkraften kan sökas av kommuner och 
ideella föreningar.  
 
I Umeå kommun har dessa medel sedan lång tid avsatts för att ideella 
föreningar ska kunna söka medel för att bygga, utveckla och anpassa 
anläggningar, samlingslokaler, friluftsanläggningar m m med fokus på bland 
annat energisparåtgärder och tillgänglighetsanpassningar.  
 
Detta förslag till handlingsplan har liknande innehåll som föregående års 

handlingsplan. Innehållet bygger på de mål, regler och principer som 

kommunfullmäktige beslutade om i samband med fastställande av nya 

bidragsregler från 2021 samt den handbok som Länsstyrelsen tagit fram för 

bygdemedel. I dokumentet har det tydliggjorts att föreningar även kan 

söka stöd för insatser för att främja fiske.  

 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott är beslutande instans för 

detta dokument. Handlingsplanen ska även godkännas av Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till handlingsplan för bygdemedel 2021 

Beredningsansvariga 

Ida Odeblom, fritidskonsulent 

Peter Hörnemalm, avd. chef 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 
 

 

  



Sida 5 av 16 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Fritidsnämnden 2020-09-23 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 35 

Diarienr: FN-2020/00188 

Taxor för uthyrning av klassrum och mötesrum 

dagtid 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att när ett klassrum eller mötesrum förhyrs hela dagar så ska ett dagspris 

finnas. Dagspriset ska motsvara kostnaden för att förhyra lokalen under 

4,5 timmar för respektive kundgrupp. Precis som för övriga taxor ska 

denna taxa indexuppräknas årligen. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av synpunkter och förslag från potentiella kunder har 

frågan väckts om möjligheten att förhyra klassrum/mötesrum till ett 

dagspris då det upplevs relativt dyrt att förhyra heldagar till timpris. Då 

detta är ett relativt vanligt tillvägagångssätt när det gäller bokningar av 

lokaler föreslås att även Umeå kommun möjliggör att hyra heldagar med 

ett dagspris för klassrum/mötesrum.  

 

Förslaget innebär att om man hyr 5 timmar eller fler så får man ett 

fastställt dagspris. Priset varierar beroende på om kunden tillhör 

kundkategorin ”förening”, ”privatperson/förbund” eller ”företag/annan 

organisation”. 

Beredningsansvariga 

Roger Edenwill, fritidskonsulent 

Peter Hörnemalm, avd. chef 
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§ 36 

Diarienr: FN-2020/00189 

Konstsnö Röbäck 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning av 

frågan. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Kommun har erhållit intrångsersättning av Trafikverket för 

vägdragningen som går genom det tidigare skidspårsområdet Umåker. 

Enligt tidigare beslut ska pengarna användas för att utveckla möjligheterna 

för skidåkning i Umeå. År 2019 satsades en del av pengarna på att 

uppgradera snötillverkningsanläggningen på Nydala. 

 

Förslag till beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att förvaltningen får i uppdrag att köpa in konstsnötillverknings- och 

skidspårprepareringsutrustning för att utveckla skidåkningen i Röbäck. 

Beslutsunderlag 

Avtal Skadereglering. Röbäckslidens spåranläggning, Umeå 

Beredningsansvariga 

Anders Linder, avd. chef 

Stefan Hildingsson, fritidschef 

Fritidsnämndens beslutsordning 

Yrkande 

Lennart Johansson (M) med instämmande av Lennart Arvidsson (V) – att 

återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning av frågan. 
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Propositionsordning som godkänns 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Fritidsnämnden 

beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare 

beredning av frågan. 
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§ 37 

Diarienr: FN-2020/00118 

Verksamhetsuppföljning 2020 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapport för verksamhetsuppföljning tertial 2 2020 

 

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan tertial 2 2020 

 

att den interna styrningen och kontrollen tertial 2 2020 är tillräcklig 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att inom ramen för befintlig budget 

avseende föreningsbidrag, utreda och föreslå eventuella förändringar och 

förstärkningar av föreningsstöd där föreningar påverkats negativt av 

rådande pandemi 

 

att Navets finansieringsunderskott på 4 miljoner kronor måste åtgärdas 

vid budgetfullmäktige 2020-10-26 och att man därmed uppnår en hållbar 

långsiktig lösning. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsförvaltningen har upprättat en rapport för verksamhetsuppföljning 

avseende tertial 2 år 2020, innehållande ekonomi- och 

personalförhållanden samt uppföljning av mål och uppdrag från 

kommunfullmäktige.  

 

Fritidsförvaltningen har även följt upp internkontrollplanen för Fritids 

verksamheter, gällande tertial 2 år 2020. 

Beslutsunderlag 

Fritidsnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden jan-aug 2020 

Uppföljning internkontrollplan FN T2 2020 
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Beredningsansvariga 

Stefan Hildingsson, fritidschef 

Monia Sundelin, controller 

Björn Söderbäck, personalchef 

Sara Nordström, fritidskonsulent 

Fritidsnämndens beslutsordning 

Yrkande 

Ari Leinonen (S) och Lennart Johansson (M) – tillägg med följande att-sats: 

att Navets finansieringsunderskott på 4 miljoner kronor måste åtgärdas vid 

budgetfullmäktige 2020-10-26 och att man därmed uppnår en hållbar 

långsiktig lösning. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande finner att en enig fritidsnämnd beslutar enligt 

tjänsteskrivelsens förslag med tillägg av föreslagen att-sats. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen/Ekonomifunktionen Anette Sjödin 
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§ 38 

Diarienr: FN-2020/00196 

Framtidens fritidsverksamhet 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att uppdra till avdelning Fritid unga att göra en utredning av 

verksamheten som innehåller en nulägesbeskrivning internt, 

målgruppsanalys, omvärldsanalys samt en beskrivning av 

utvecklingsbehov och prioriteringar av verksamhet 

 

att utredningen ska ligga till grund till ett förslag till vision för 

verksamheten inom Fritid unga 

 

att uppdraget i form av utredningen återrapporteras till nämnden i slutet 

av januari 2021 

 

att förslag på vision redovisas senast i mars 2021. 

Ärendebeskrivning 

Umeå ska vara en ungdomskommun som kännetecknas av en utvecklande, 

främjande och trygg miljö med fokus på ungas medskapande och 

deltagande i den demokratiska processen. (Fritidsnämndens mål kopplat 

till Fritid unga enligt Uppdragsplan 2020). 

 

Fritid ungas uppdrag enligt Uppdragsplan 2020 

För att nå det uppsatta målet har nämnden gett Fritid unga följande 

uppdrag: 

 

 Möjliggöra aktiviteter för unga 

 Erbjuda mötesplatser för unga 

 Genom samverkan och ett inkluderande arbetssätt förebygga 
utanförskap hos unga 

 Erbjuda mötesplatser och möjliggöra aktiviteter för personer med 
funktionsnedsättning 
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För att vara aktuella och säkerställa att verksamheten möter målgruppens 

behov framöver vill vi, som ett led i ett visionsarbete, uppdra till 

verksamheten att utreda följande frågeställningar: 

 

Uppdrag – Nulägesbeskrivning internt 

Hur ser verksamheten ut idag? Vilka värden skapar vi idag? Styrkor och 

svagheter? Vilka når vi och vilka når vi eventuellt inte? Vilka prioriteringar 

gör vi idag? Vilka är våra framgångsfaktorer?  

 

Uppdrag – Målgruppsanalys 

Genomföra en målgruppsanalys som beskriver ungas livsstil och ungas 

behov kopplat till fritidsverksamheten. Gör motsvarande analys för vår 

målgrupp inom Fritid för alla. 

 

Uppdrag – Omvärldsanalys 

Vilka andra aktörer finns på arenan i Umeå? Vilka behöver vi utveckla 

samverkan med och vilka täcker behov som vi inte behöver omhänderta? 

 

Uppdrag – Utvecklingsbehov och Prioriteringar av verksamhet 

Med utgångspunkt i analyserna ovan föreslå till nämnden vilka 

prioriteringar vi bör göra kopplat till följande aspekter/faktorer: 

 

 Har vi rätt verksamhet utifrån målgruppernas behov? Vad behöver 

utvecklas? 

 Ålder (vilka åldersspann behöver vi satsa mest på?) 

 Grupper (vilka grupper kräver extra prioritet/fokus utifrån behov av vår 

verksamhet?) 

 Områden (finns det geografiska områden med extra behov eller 

särskilda förutsättningar att beakta?) 

Uppdrag – Vision 

Denna utredning ska ligga till grund för ett förslag till vision för 

verksamheten inom Fritid unga. 

 

Tidsplan 

Uppdraget återrapporteras till nämnd i slutet av januari 2021. Förslag på 

vision redovisas senast mars 2021. 
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Beslutsunderlag 

Uppdragsbeskrivning Fritid unga – Framtidens fritidsverksamhet! 

Beredningsansvariga 

Åsa S Boman, avd. chef 
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§ 39 

Diarienr: FN-2020/00003 

Information och rapporter 2020 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av informationen 

 

att bordlägga punkten workshop om uppdragsplan och internkontrollplan 

2021 till nästa fritidsnämnd p g a tidsbrist. 

Ärendebeskrivning 

Fritidschef Stefan Hildingsson informerar: 

 Lundåkern 

 Gammlia 

 Noliahallarna 

 Sveriges bästa idrottsstad 2020 

 Umeå idrottsgala 2021 
 

Övriga frågor 

Lennart Johansson (M): 

Navet budget/framtid 

Frågan hanteras under § 37 

 

Corona: Hur hanterar fritidsförvaltningen coronasäkring av verksamheten 

för föreningslivet? 

Stefan Hildingsson beskriver hur förvaltningen arbetar med föreningar och 

coronarelaterade frågor. 

 

Föreningar och demokratikrav: Hur kvalitetssäkrar förvaltningen att bidrag 

inte betalas ut till föreningar som inte lever upp till demokratikrav? 

Peter Hörnemalm redogör för de demokratikrav som ställs på föreningar 

vid beviljande av bidrag. Hörnemalm föredrar också hur beredning och 

beslut av stöd till studieförbund går till samt visar en sammanställning av 

Ibn Rushds verksamhet i Umeå 2019. 
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Personalläget på Gammlia: 

Stefan Hildingsson redogör för situationen under sin punkt Fritidschef 

Stefan Hildingsson informerar om Gammlia. 

 

Carinne Sjöberg (L): 

Trygghet: Vikten av god belysning i anslutning till motionsspår. Förekomst 

av festande vid Bräntberget. 

Stefan Hildingsson informerar att Gator och parker arbetar med frågan om 

belysning på olika platser i Umeå men tar också med sig den till 

fritidsförvaltningen och Fritid unga. 

 

Daniell Andersson (V): 

Mountainbike Bräntberget: Behov av bättre skyltar där banan korsar 

motionsspåren. 

Stefan Hildingsson tar med sig synpunkten till förvaltningen. 

 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 10 minuter (kl. 16.15-16.25) och återupptas 

därefter. 
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§ 40 

Diarienr: FN-2020/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2020 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och 

anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning samt redovisar anmälningsärenden för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Föreningsbyrån 

Lotteriärenden och bidrag till föreningar 2020-09-03, dnr: FN-2020/00004-

23 

 

Fritidsnämndens presidium i samråd med fritidschef 

Justerad matchtaxa p g a pandemin 2020-06-11, dnr: FN-2020/00147-2 

 

Anmälningsärenden 

Allmänna ärenden 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts beslut 2020-08-11 § 202 

”Ekonomisk rapport januari-augusti 2020”, dnr: FN-2020/00118-7 

 

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-18 § 120 ”Nämndernas 

internkontrolluppföljning för perioden januari-april 2020”, dnr: FN-

2020/00118-8 

 

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-18 § 121 ”Anvisning för nämndernas 

och bolagens rapportering till kommunstyrelsen för perioden januari-

augusti 2020”, dnr: FN-2020/00118-9 
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Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31 § 167 ”Fyllnadsval: Ledamot i 

fritidsnämnden”, dnr: FN-2020/00002-158 

Beredningsansvariga 

Eva Lindgren, fritidskonsulent 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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