Sammanträdesprotokoll
2021-01-27

Fritidsnämnden
Tid:

Onsdagen den 27 januari 2021 kl. 08:15-15:15
Ajournering § 3 kl. 09.55-10.20

Plats:

Esplanaden och digitalt möte (Teams)

Beslutande:

Övriga deltagare:

Ari Leinonen (S), ordförande, ej § 6
Lennart Johansson (M), vice ordförande, ordförande § 6
Åke Johansson (S), deltar på distans
Lina Vänglund (S), deltar på distans
Åsa Heikka (S), deltar på distans
Oliver Granered (M), deltar på distans
Roger Persson (M), deltar på distans
Lennart Arvidsson (V), deltar på distans
Sofia Stolt (V), deltar på distans
Solveig Granberg (C), deltar på distans
Johan Asplund (MP), deltar på distans
Bengt Holm (S), tjg. ersättare för Ari Leinonen (S) § 6, deltar
på distans
Se sidan två

Utses att justera:

Lennart Arvidsson (V)

Sekreterare:

§§ 1-13
Elisabeth Anttu

Ordförande:
Ari Leinonen (S)

Lennart Johansson (M) § 6

Justerare:
Lennart Arvidsson (V)

BEVIS
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag
Organ:
Sammanträdesdatum:
Anslaget har satts upp:
Anslaget tas ner:
Förvaringsplats:
Underskrift:

Fritidsnämnden
2021-01-27
2021-02-02
2021-02-24
Fritidsförvaltningen, Umeå kommun
Elisabeth Anttu
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Övriga deltagare
Ej tjänstgörande ersättare
Anders Hägglund (S), ej § 6, deltar på distans
Bengt Holm (S), ej § 6, deltar på distans
Sylvi Lundberg (S), deltar på distans
Emilia Barsk (S), deltar på distans
Gabriel Farrysson (M), deltar på distans
David Andersson (M), deltar på distans
Faiza Issa Aden Farah (V), del av § 2, § 3, §§ 5-13, deltar på distans
Daniell Andersson (V), deltar på distans
Lars Ove Renberg (C), deltar på distans
Carinne Sjöberg (L), deltar på distans

Tjänstemän
Stefan Hildingsson, fritidschef
Peter Hörnemalm, avd. chef, §§ 1-6, deltar på distans
Anders Linder, avd. chef, §§ 1-3, deltar på distans
Patrik Samuelsson, avd. chef, §§ 1-3, deltar på distans
Åsa S Boman, avd. chef, §§ 1-3, deltar på distans
Monia Sundelin, controller, §§ 1-3, deltar på distans
Björn Söderbäck, personalchef, §§ 1-3, del av § 4, del av § 11, § 12, deltar
på distans
Klara Enmark, fritidskonsulent, §§ 4-6, deltar på distans
Ida-Maria Hallberg, fritidskonsulent, §§ 4-6, deltar på distans
Sara Nordström, fritidskonsulent, §§ 1-3, deltar på distans
Fredrik Röst, fritidskonsulent, § 8, deltar på distans
Thomas Savilahti, fritidskonsulent, § 7, deltar på distans
Sofie Wennberg, fritidskonsulent, §§ 4-6, deltar på distans
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§1
Diarienr: FN-2021/00006

Godkännande av dagordning och fråga om jäv
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna sammanträdets dagordning med följande tillägg:
Lennart Johansson (M) vill lägga till ärendet Åldersgräns för besök till
Hamnmagasinet punkt 12
Fråga från Roger Persson (M) under punkt 13
Anmälningsärenden/Delegationsbeslut januari 2021.
att notera till protokollet att Faiza Issa Aden Farah (V) anmäler jäv i
ärende 4, Ari Leinonen (S) och Anders Hägglund (S) i ärende 6.

Ärendebeskrivning
Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras. En jävig
person får varken delta i handläggningen av ärendet eller närvara vid
nämndens behandling av ärendet.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§2
Diarienr: FN-2020/00118

Verksamhetsuppföljning 2020
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna verksamhetsuppföljning 2020
att godkänna förslag till ombudgetering investeringsmedel om 3 145 tkr
att godkänna uppföljning av internkontrollplan för perioden januaridecember 2020
att den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig
att hemställa hos kommunstyrelsen att fritidsnämndens underskott om
8 500 tkr avseende effekter av covid-19 avskrivs
att hemställa hos kommunstyrelsen att fritidsnämndens underskott om
2 500 tkr avseende Navet som var tänkt att täckas via bidrag från UKF
avskrivs
att hemställa hos kommunstyrelsen att fritidsnämndens underskott om
1 000 tkr avseende utebliven ersättning från INAB p g a stängning Navet
under renovering av anläggning avskrivs.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har upprättat två rapporter för
verksamhetsuppföljning av år 2020, en till kommunstyrelsen utifrån
anvisningar om sidbegränsningar, samt en något utökad version inklusive
fritidsnämndens styrkort med resultatmått. Förvaltningen har även
upprättat uppföljning av internkontrollplan 2020 för fritidsnämndens
verksamheter.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Beslutsunderlag
Fritidsnämndens rapport till KS för perioden jan-dec 2020
Fritidsnämndens rapport för perioden jan-dec 2020
Uppföljning internkontrollplan 2020
Ombudgetering investeringar 2020

Beredningsansvariga
Monia Sundelin, controller
Sara Nordström, fritidskonsulent
Björn Söderbäck, personalchef
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen/ekonomifunktionen Anette Sjödin

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§3
Diarienr: FN-2020/00050

Fördelning budgetram 2021
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna förslag till fördelning av budgetram 2021
att söka externa medel för gratis lovaktiviteter
att av anläggningsstödet avsätta minst 250 tkr till orienteringskartor
att ge avdelning Bad i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en budget
ur coronas aspekt för år 2021 och långsiktiga planer för 2022
att uppdrag ges till förvaltningen att kartlägga kostnader för skolans
verksamhet i Fritids lokaler.
Reservation
Lennart Arvidsson (V) och Sofia Stolt (V) till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade i oktober 2020 beslut om nämndernas
ekonomiska ramar 2021. Respektive nämnd skall sedan besluta om
fördelning av driftbudget på avdelningsnivå.
I bifogat bildspel finns förslag på fördelning av driftbudget mellan
fritidsförvaltningens avdelningar.

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna förslag till fördelning av budgetram 2021
att söka externa medel för gratis lovaktiviteter

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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att av anläggningsstödet avsätta minst 250 tkr till orienteringskartor
att ge avdelning Bad i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en budget i
balans, som återrapporteras på februarinämnd.

Beslutsunderlag
Bildspel: Förslag budget 2021

Beredningsansvariga
Stefan Hildingsson, förvaltningschef
Monia Sundelin, controller

Fritidsnämndens beslutsordning
Yrkanden
Lennart Arvidsson (V) och Sofia Stolt (V):
Vänsterpartiet anser att fritidsnämndens budgetförslag 2021 är väldigt
svagt. Förslaget saknar pengar för de äskanden/behov som nämnden
begärt vilket innebär att hårda prioriteringar måste göras.
Budgetförslaget innehåller också stora riktade nedskärningar. För badet
innebär det att verksamhet för 2,5 mkr ska skalas bort. Det kommer att
innebära kraftiga försämringar i öppettider, men också stängning av
anläggning/anläggningar.
För Unga blir konsekvensen sannolikt en kraftig minskning av öppettiderna
på gårdarna och en utebliven satsning på Umeå växer tryggt och säkert.
Kostnadsminskningar på 900 000 kr ska enligt förslaget tas bort.
De tillskott som görs i budgetförslaget är tyvärr bara en sedvanlig
indexuppräkning, höjt PO-tillägg och ungefär hälften av Navets
budgetbehov.
Förslaget innehåller en höjning av aktivitetsstödet för barn och ungdomar
med en krona, något som vi Vänsterpartiet anser är helt rätt och något som
vi finansierat i våra budgetförslag under ett par års tid. Det är absolut
nödvändigt att säkra Fritidsbankens verksamhet och gratis lovaktiviteter
för barn. Med den skattehöjning som vi i Vänsterpartiet föreslog och med

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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de prioriteringar vi gjorde i budgeten för 2021 så hade fritidsnämndens
verksamheter kunnat säkras.
Vänsterpartiet föreslår:
- Att avslå förslaget till budget 2021 för fritidsnämnden.
- Att redovisa konsekvenserna av fritidsnämndens underfinansierade
budget för kommunstyrelsen.
- Att begära ett tillskott av medel från kommunstyrelsen så att
fritidsnämndens verksamheter kan säkras.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras 25 minuter (kl. 09.55-10.20) och återupptas
därefter.
Lennart Johansson (M) – att ge avdelning Bad i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för en budget ur coronas aspekt för år 2021 och långsiktiga
planer för 2022.
att uppdrag ges till förvaltningen att kartlägga kostnader för skolans
verksamhet i Fritids lokaler.
Ari Leinonen (S) – bifall till tjänsteskrivelsens tre första att-satser och bifall
till Lennart Johanssons (M) föreslagna att-satser.
Lennart Arvidsson (V) – bifall till Lennart Johanssons (M) andra att-sats
(kartlägga kostnader för skolans verksamhet).
Propositionsordning som godkänns
Bifall mot avslag till Lennart Johanssons (M) första att-sats (uppdrag till
Bad). Ordföranden finner att fritidsnämnden beslutar att bifalla att-satsen.
Bifall mot avslag till Lennart Johanssons (M) andra att-sats (kartlägga
kostnader för skolans verksamhet). Ordföranden konstaterar att
fritidsnämnden bifaller att-satsen.
Bifall mot tjänsteskrivelsens första att-sats (att godkänna fördelningen av
budgetram 2021) mot bifall till Vänsterpartiets första att-sats (att avslå
förslaget till budget 2021) Ordföranden finner att fritidsnämnden bifaller
den första att-satsen i tjänsteskrivelsens förslag.

Justerares sign:
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Avslag mot bifall till Vänsterpartiets andra att-sats (att redovisa
konsekvenserna för kommunstyrelsen). Fritidsnämnden beslutar att avslå
Vänsterpartiets andra att-sats.
Avslag mot bifall till Vänsterpartiets tredje att-sats (att begära tillskott av
medel från kommunstyrelsen). Fritidsnämnden beslutar att avslå
Vänsterpartiets tredje att-sats.
Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens andra att-sats (att söka externa
medel för gratis lovaktiviteter). Fritidsnämnden bifaller tjänsteskrivelsens
andra att-sats.
Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens tredje att-sats (att av
anläggningsstödet avsätta minst 250 tkr till orienteringskartor).
Fritidsnämnden bifaller tjänsteskrivelsens tredje att-sats.
Ordföranden finner att tjänsteskrivelsens fjärde att-sats (att ge avdelning
Bad i uppdrag att ta fram en handlingsplan för en budget i balans, som
återrapporteras på februarinämnd) faller då fritidsnämnden beslutat att
bifalla Lennart Johanssons (M) första att-sats (uppdrag till Bad).
Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutar att bifalla
tjänsteskrivelsens tre första att-satser och Lennart Johanssons (M) två attsatser.
Reservation
Lennart Arvidsson (V) och Sofia Stolt (V) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§4
Diarienr: FN-2020/00185

Rättighetsfrågor, verksamhetsstöd 2021
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att bevilja bidrag till verksamhet för rättighetsfrågor för verksamhetsåret
2021 i enlighet med föreningsbyråns förslag nedan.
att kvarvarande medel flyttas över till budget för fritidsnämndens
utvecklingsstöd.

Jäv
På grund av jäv lämnar ersättare Faiza Issa Aden Farah (V) sammanträdet
under handläggningen och beslutet i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Målsättning med stödet är att stötta föreningar i att vara röstbärare och
värna rättigheter, stötta föreningar med koppling till
diskrimineringslagstiftning som kan bidra med expertkunskap och
informationsspridning till allmänheten samt underlätta för föreningar med
koppling till diskrimineringslagstiftning att skapa samverkan och sociala
nätverk.
Följande områden kan ligga till grund för stöd:
Funktionsnedsättning, ålder, nationella minoriteter och kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning
Totalt 58 föreningar har sökt verksamhetsstöd för rättighetsfrågor för
2021.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Diskrimineringsgrund

Föreningens namn

Funktionsnedsättning

Afasiföreningen
Afasiföreningen-Prova på
rummet
Astma & Allergiföreningen
Attention
Betula
Demensföreningen
DHR
Diabetesföreningen
Elöverkänsligas förening
Frisk och Fri
FUB
Funktionsrätt Umeå
Hjärt och lung Umeå
Hörselskadades förening
ILCO
Neuroförbundet
Parkinson Umeå
Psoriasisförbundet
RBU
Reumatikerföreningen
RSMH
RTP
SRF
Strokeföreningen
Umeå Finska Synskadade
Hjärnkraft Umeå
Ideella föreningen
Kärngården
Noas Ark
Umeå Teckenspråksförening
SPF Skärgården HolmsundObbola
PRO Teg
PRO Hörnefors
SPF Sydporten
Ersboda PRO
SPF Rönnen
Barnrättsbyrån

Ålder:

Justerares sign:

Förslag till
bidrag
20 000 kr
59 000 kr
17 000 kr
10 000 kr
16 000 kr
25 000 kr
32 000 kr
35 000 kr
11 000 kr
70 000 kr
57 000 kr
295 000 kr
120 000 kr
32 000 kr
16 000 kr
18 000 kr
40 000 kr
30 000 kr
20 000 kr
30 000 kr
73 000 kr
40 000 kr
22 000 kr
15 000 kr
14 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
15 000 kr
21 000 kr
15 000 kr
34 000 kr
15 000 kr
10 000 kr
18 000 kr
15 000 kr
100 000 kr
Utdraget bestyrks:
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SPF Seniorerna Umeå Västra
PRO Obbola
PRO Umeå City
RPG Kommunförening Umeå
Bris
PRO Backen
Umeå PRO Östra
Posten Seniorer
SPF Seniorerna Björken
SPF Seniorerna Sävarådalen
PRO Sävar
SKPF
PRO Berghem
SPF Umeå Norra
Finska klubbens pensionärer
PRO Holmsund
Tornedalningar i Umeå
Sinti Roma Råd
Finska Klubben
RFSL Umeå
RFSU Umeå
MÄN för jämställdhet Umeå
Umeå FN förening

5 000 kr
20 000 kr
16 500 kr
8 000 kr
100 000 kr
25 000 kr
4 000 kr
0 kr
14 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
40 000 kr
7 300 kr
17 000 kr
2 000 kr
15 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
70 000 kr
70 000 kr
10 000 kr
0 kr

Beslutsunderlag
Rättighetsfrågor verksamhetsstöd 2021

Beredningsansvariga
Sofie Wennberg, fritidskonsulent
Ida-Maria Hallberg, fritidskonsulent
Klara Enmark, fritidskonsulent
Beslutet ska skickas till
Berörda föreningar

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§5
Diarienr: FN-2020/00181

Fritidsverksamhet prioriterade
grupper, verksamhetsstöd 2021 del 1
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att bevilja bidrag till fritidsverksamhet för prioriterade målgrupper för
verksamhetsåret 2021 i enlighet med föreningsbyråns förslag nedan.

Ärendebeskrivning
Målsättning med stödet är att främja en god folkhälsa för prioriterade
grupper, förebygga olika hälsoproblem, stödja utsatta målgrupper,
engagera fler barn och ungdomar i föreningslivet, stötta ungdomar att
engagera sig i politiska frågor, öka mångfalden i föreningslivet samt att
göra fritidsverksamhet tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
Verksamheten ska rikta sig till någon av följande prioriterade grupper:
•
•
•
•

Personer med funktionsnedsättning.
Politiska ungdomsförbund med moderparti representerat i
kommunfullmäktige.
Nyanlända i alla åldrar.
Barn och ungdomar i åldern 7–25 år.

Handläggningen av inkomna ansökningar utgår från ovan prioriterade
målgrupper och ansökningarna har kategoriserats utifrån dessa i följande
områden:
•
•
•
•

Justerares sign:

Inkludering funktionsnedsättning
Politiskt ungdomsförbund
Inkludering nyanlända/Integration
Barn och unga

Utdraget bestyrks:
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Beslut om verksamhetsstöd för området ”Barn och unga” tas i ett eget
beslut benämnt ”del 2”.
Totalt 31 föreningar har sökt verksamhetsstöd till fritidsverksamhet för
prioriterade målgrupper för 2021. I detta beslut behandlas ansökningar
från 21 av dessa föreningar.
Område
Inkludering funktionsnedsättning

Politiskt ungdomsförbund

Inkludering
nyanlända/Integration

Föreningens namn
KFUM Aequalis
Bridgeklubben Björken
Parasport Umeå
IBF Dalen/Ume Flyers
Umedalens IF
Mariehems SK/MSK
United
Hjälteföreningen
IKSU Kampsport
IKSU
Rullstolsinnebandy
Moderata
ungdomsförbundet
Umeå
SSU Umeå
Liberala
ungdomsförbundet i
Västerbotten
Socialistisk ungdom
Röda Korsets
Ungdomsförbund
Mama Africa
Eritreanska föreningen i
Umeå
Kvinnor kulturförening
Multikulti förening
Polska föreningen
PIAST
Ariana
Ersboda Slöjdförening

Justerares sign:

Förslag till bidrag
25 000 kr
0 kr
120 000 kr
50 000 kr
12 500 kr
75 000 kr
45 000 kr
10 300 kr
20 000 kr

50 799 kr
85 817 kr

23 563 kr
15 782 kr
6 000 kr
40 000 kr
20 000 kr
0 kr
0 kr
15 000 kr
0 kr
170 000 kr
TOTALT:
784 761 kr
Utdraget bestyrks:
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Budget för verksamhetsstödets samtliga fyra områden är 1 800 600 kr.
Summan av förslagen i del 1 och del 2 är 1 658 761 kr. Kvarvarande medel
efter förslag till fördelning är 141 839 kr.

Beslutsunderlag
Bilaga: Förslag till fördelning Fritidsverksamhet för prioriterade grupper
2021 Del 1

Beredningsansvariga
Klara Enmark, fritidskonsulent
Sofie Wennberg, fritidskonsulent
Ida-Maria Hallberg, fritidskonsulent
Beslutet ska skickas till
Berörda föreningar

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§6
Diarienr: FN-2020/00181

Fritidsverksamhet prioriterade
grupper, verksamhetsstöd 2021 del 2
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att bevilja bidrag till fritidsverksamhet för prioriterade målgrupper för
verksamhetsåret 2021 i enlighet med föreningsbyråns förslag nedan.
att kvarvarande medel flyttas över till budget för fritidsnämndens
utvecklingsstöd.
att korrigera felaktiga benämningar i beslutsunderlaget avseende
SkärgårdsCamp.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Ari Leinonen (S) och Anders Hägglund (S) i
handläggningen och beslutet i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Målsättning med stödet är att främja en god folkhälsa för prioriterade
grupper, förebygga olika hälsoproblem, stödja utsatta målgrupper,
engagera fler barn och ungdomar i föreningslivet, stötta ungdomar att
engagera sig i politiska frågor, öka mångfalden i föreningslivet samt att
göra fritidsverksamhet tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
Verksamheten ska rikta sig till någon av följande prioriterade grupper:
•
•
•
•

Justerares sign:

Personer med funktionsnedsättning.
Politiska ungdomsförbund med moderparti representerat i
kommunfullmäktige.
Nyanlända i alla åldrar.
Barn och ungdomar i åldern 7–25 år.

Utdraget bestyrks:
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Handläggningen av inkomna ansökningar utgår från ovan prioriterade
målgrupper och ansökningarna har kategoriserats utifrån dessa i följande
områden:
•
•
•
•

Inkludering funktionsnedsättning (1)
Politiskt ungdomsförbund (2)
Inkludering nyanlända/Integration (3)
Barn och unga (4)

Beslut om verksamhetsstöd för område 1 till 3 tas i ett eget beslut
benämnt ”del 1”.
Totalt 31 föreningar har sökt verksamhetsstöd till fritidsverksamhet för
prioriterade målgrupper för 2021. I detta beslut behandlas ansökningar
från 10 av dessa föreningar inom området Barn och unga (4).
Område
Barn och unga

Föreningens namn
Röbäcks IF
Sävar IK
Sandviks IK SkärgårdsCamp
KFUM Läger
Röbäcks 4H-gård
Umeå Biljardklubb
Öppna Vyer FK
Junis Umeå
Ungdomslyftet i Gravmark
Umeå historiska fäktskola

Förslag till bidrag
54 000 kr
50 000 kr
120 000 kr
220 000 kr
140 000 kr
70 000 kr
15 000 kr
205 000 kr
0 kr
0 kr
TOTALT:
874 000 kr

Budget för verksamhetsstödets samtliga fyra områden är 1 800 600 kr.
Summan av förslagen i del 1 och del 2 är 1 658 761 kr. Kvarvarande medel
efter förslag till fördelning är 141 839 kr.

Beslutsunderlag
Bilaga: Förslag till fördelning Fritidsverksamhet för prioriterade grupper
2021 Del 2

Justerares sign:
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Beredningsansvariga
Klara Enmark, fritidskonsulent
Sofie Wennberg, fritidskonsulent
Ida-Maria Hallberg, fritidskonsulent

Fritidsnämndens beslutsordning
I samband med ärendets handläggning framkommer att benämningarna
Sandviks IK i tjänsteskrivelsen och Sandviks IK Camp i bilagan är felaktiga.
Det är SkärgårdsCamp som sökt pengar och bedriver verksamheten och
den korrekta benämningen är således SkärgårdsCamp.
Yrkande
Bengt Holm (S) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag.
Ordföranden finner att fritidsnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens
förslag och att korrigering ska göras till SkärgårdsCamp i tjänsteskrivelsen
och i bilagan.
Beslutet ska skickas till
Berörda föreningar
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§7
Diarienr: FN-2021/00008

Lokalfunktionsprogram för idrottshallar
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att uppdra till fritidsförvaltningen att framställa ett
lokalfunktionsprogram för idrottshallar.

Ärendebeskrivning
Umeå kommun är på tillväxt, med ett uttalat tillväxtscenario för Umeå på
200 000 medborgare år 2050. Den snabba samhällsutvecklingen ställer krav
på ett effektivt arbete och genomtänkta investeringar.
Lokalinvesteringar för idrottshallar har en stor strategisk betydelse då de är
långsiktiga och påverkar kommunens förutsättningar med att fullfölja
läroplaner och tillgodose föreningslivets behov av lokaler.
Med ett standardiserat lokalprogram kan vi arbeta enhetligt och
kostnadseffektivt, något som gynnar såväl kommunen och dess
medborgare likväl de verksamheter som nyttjar lokalerna.
Programmet avgränsas till att gälla enklare idrottshallar.
Arenaanläggningar, tillika specialidrottsanläggningar, av större slag
utformas och framställs utifrån respektive byggprojekts särskilda
framställda behov.
Syftet med programmet är att tydliggöra kommunens krav på nya
idrottshallar samt visa på effektivt nyttjande av rum och ytor i dess
funktioner (långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar utifrån optimal
användbarhet).
Lokalfunktionsprogrammet ska fungera som ett planeringsstöd i
programskedet och ligga till grund för projektering av nya idrottshallar.
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Lokalerna ska fungera för skolidrottsundervisning och till
föreningsverksamhet.
Målet med programmet är bland annat att visa på:
• Rumsfunktioner
• Teknik
• Publika ytor (t ex publikkapacitet)
• Angöring, parkering
Arbetet med lokalfunktionsprogrammet inleds under januari månad 2021
och beräknas avslutas under 2022.
Slutrapport och övertagandeansvar
Projektet ska avrapporteras till fritidsnämnden och till fritids- och
fastighetsförvaltningens chefer samt delges till berörda nämnder.
Fritidsförvaltningen och Fastighet ansvarar för hur resultatet av
programmet implementeras och förvaltas i den löpande verksamheten.

Beredningsansvarig
Thomas Savilahti, fritidskonsulent
Beslutet ska skickas till
Tekniska nämnden, för- och grundskolenämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
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§8
Diarienr: FN-2020/00223

Granskning av efterlevnad av
dataskyddsförordningen GDPR
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att fastställa yttrande enligt förvaltningens förslag nedan.

Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av Umeå kommuns förtroendevalda revisorer
genomfört en granskning av kommunens hantering av personuppgifter och
efterlevnad av dataskyddsförordningen (The General Data Protection
Regulation, GDPR). Granskningen är utförd i enlighet med god praxis och
med utgångspunkt i EY:s metod för granskning av mognadsgrad gentemot
dataskyddsförordningen.
Syftet med granskningen har varit att ge en övergripande bild av huruvida
kommunen d v s kommunstyrelsen och övriga nämnder, bedriver ett
ändamålsenligt arbete med dataskyddsförordningen och hur väl man
uppfyller de åtgärder som förordningen stipulerar.
Analysen har baserats på intervjuer med identifierade nyckelpersoner i
verksamhetens personuppgiftssäkerhetsarbete samt genomgång av
insamlad styrdokumentation. Granskningen genomfördes med
utgångspunkt i kommunens centrala arbete med personuppgiftssäkerhet.
Då varje nämnd är personuppgiftsansvarig beslutades att fyra nämnder
skulle granskas närmare. Dessa var kommunstyrelsen, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjenämnden samt
fritidsnämnden. Intervjuer genomfördes med respektive nämnds
personuppgiftskoordinatorer och de utvalda nämndernas dokumentation
gicks igenom.
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EY lyfter fram att baserat på den analys och granskning som genomförts
bedöms Umeå kommun ha den genomsnittliga mognadsgraden 2,4 av 5,0.
Mognadsgraden 2,4 är en förhållandevis låg nivå jämfört med vad EY
generellt observerar för kommuner, och uppfyller inte den nivå EY
rekommenderar givet den stora mängd personuppgifter och känsliga
personuppgifter som hanteras.
EY konstaterar att Umeå kommuns arbete med personuppgiftshantering
har flera förbättringsområden. Det saknas beslutade riktlinjer och rutiner
inom ett flertal områden och det återstår mycket operativt arbete för att
uppnå en ändamålsenlig nivå.
EY rekommenderar att styrningen utvecklas framför allt inom:
•

Organisation och ansvar, där resursfördelning och arbetsinstruktioner
bör styra arbetet med utformning och dokumentation av övergripande
riktlinjer och rutiner mot att samordnas centralt i högre utsträckning,
resurser bör tilldelas för operativt arbete i förvaltningarna och
informationssäkerhetssamordnarens placering i organisationen bör ses
över;

•

Kontroll, där man följer upp arbetet regelbundet för att säkerställa att
verksamheten lever upp till de krav som lagen, kommunen och dess
invånare förväntar sig;

•

Utbildning, där man bör säkerställa att alla medarbetare tar del av
regelbundna utbildningar.

EY pekar på att dessa punkter skulle kunna åtgärdas med hjälp av att
kommunen implementerar ett ledningssystem för informationssäkerhet
(LIS). LIS är ett stöd för att styra informationssäkerhetsarbetet och innebär
att man jobbar strukturerat och systematiskt med ledningens uttalade
stöd. Införande av detta skulle hjälpa kommunen att arbeta mer effektivt
och minska den resursbrist som i dagsläget noteras i förvaltningarna. I
förlängningen kan man på så sätt uppnå en fullt ändamålsenlig modell för
arbetet med GDPR.
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Yttrande från fritidsnämnden
Fritidsnämnden har tagit del av rapporten ”Granskning av efterlevnad av
Dataskyddsförordningen GDPR” och de rekommendationer som
framkommit vid granskningen.
Organisation och ansvar
Fritidsnämnden ställer sig positiv till att utformning och dokumentation av
övergripande riktlinjer och rutiner samordnas centralt i högre utsträckning.
Spetskompetensen som rör dataskyddsförordningen finns centralt och
tidsresursen för dylikt arbete är begränsad ute i förvaltningen. Genom
central samordning säkerställer kommunen vidare att förvaltningarna
arbetar på samma sätt i frågor som rör dataskyddsförordningen.
Utbildning
Vad gäller området utbildning vill fritidsnämnden uppmärksamma det
påtänkta förslaget som återges i rapporten om att ta fram en nanoutbildning för GDPR. En nano-utbildning är en mejlbaserad digital kurs som
innehåller ett antal korta lektioner där användaren själv styr när de
genomförs. Nano-utbildningen avslutas med ett test efter genomgångna
lektioner. Detta skulle vara ett sätt att säkerställa att fler medarbetare tar
del av regelbundna utbildningar. Förslagsvis skulle en grundutbildning för
alla medarbetare kunna inrättas liksom en återkommande utbildning i syfte
att säkerställa att kunskaperna om GDPR underhålls med tiden. Med nanoutbildningar har dessutom ansvarig chef möjlighet att följa upp vilka som
genomgår utbildningen och säkerställa att den når ut till så många
anställda som möjligt.
Kontroll och Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
Fritidsnämnden noterar rekommendationen att implementera ett
ledningssystem för informationssäkerhet för att kunna arbetat strukturerat
och systematiskt med ledningens uttalade stöd (LIS). Ett ledningssystem för
informationssäkerhet bör vara väl samordnat med det ordinarie
kvalitetsarbetet och ingå verksamhetens ledningssystem. På detta vis skulle
arbetet följas upp regelbundet och därmed säkerställa att verksamheten
lever upp till de krav som lagen, kommunen och dess invånare förväntar
sig.
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Av rapporten framgår att förvaltningen upplever att det finns ett visst
intresse från ledning och nämnd i frågor som rör efterlevnaden av
dataskyddsförordningen vilket särskiljer fritidsnämnden från övriga
granskade förvaltningar som i rapporten uppger att deras arbete till stor
del förbises.
Övrigt
Fritidsnämnden gör också bedömningen att högst mognadsgrad föreligger
inom information till registrerade och incidenthantering.
I rapporten framhålls att analys och iakttagelser har faktagranskats av
intervjupersonerna i kommunen. Fritidsnämndens
personuppgiftskoordinatorer uppmärksammade vid faktagranskningen
några önskade korrigeringar och fick återkoppling på att dessa skulle göras.
På sidan 7 i rapporten finns det dock två inrapporterade korrigeringar som
inte är justerade:
•

I dagsläget har de granskade nämndernas förvaltningar, med undantag
av FN:s förvaltning, mycket återstående arbete och hindras av
betydande resursbrist.

•

För FN, som är ansvarig för klart minst mängd personuppgifter, skiljer
sig iakttagelserna något eftersom de har kommit betydligt längre i sitt
arbete i förhållande till mängden personuppgifter.
Kommentar vid granskning av rapporten: FN har inte minst
personuppgifter utan med aktivitetskort.se så har vi nästan mest
uppgifter. Vårt förslag är att man tar bort hela meningen.

Beslutsunderlag
Följebrev till fritidsnämnden
Granskning av efterlevnad av Dataskyddsförordningen GDPR, rapport

Beredningsansvariga
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare
Fredrik Röst, fritidskonsulent
Beslutet ska skickas till
Kommunrevisionen
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§9
Diarienr: FN-2021/00009

Idrottshallar Nolia
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att rekommendera tekniska nämnden att teckna hyresavtal med
Thorengruppen avseende nya idrottshallar Nolia mot bakgrund av den
upphandling som gjorts.
Reservation
Lennart Arvidsson (V) och Sofia Stolt (V), se fritidsnämndens beslutsordning
nedan.

Ärendebeskrivning
Umeå kommun upphandlade nya idrottshallar, fotbollshall och
multifunktionhall av extern entreprenör på Nolia området 2018. Arbete har
sedan dess pågått med representanter för Upphandlingsbyrån, Fritid, MEX,
Fastighet samt jurist med att formulera nödvändiga avtal d v s hyresavtal,
arrendeavtal, överlåtelseavtal samt nyttjanderättsavtal utifrån genomförd
upphandling. Tillskottet av de nya idrottshallarna påverkar övrig
hallstruktur i Umeå vilket inneburit att arbete pågått med strukturella
förändringar och som en del av det är finansieringen av dessa nya hallar.
Arbetet med finansieringsfrågan kommer att fortsätta under 2021.

Beredningsansvariga
Stefan Hildingsson, fritidschef

Fritidsnämndens beslutsordning
Yrkande
Lennart Arvidsson (V) och Sofia Stolt (V) – Att inte rekommendera
tekniska nämnden att teckna hyresavtal med Thorengruppen avseende nya
idrottshallar Nolia.
Ari Leinonen (S) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag.
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Propositionsordning som godkänns
Ordföranden ställer bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till
Vänsterpartiets yrkande och finner att fritidsnämnden beslutar att bifalla
tjänsteskrivelsens förslag.
Reservation
Lennart Arvidsson (V) och Sofia Stolt (V):
Vänsterpartiet menar att det är helt fel att teckna ett hyresavtal med
Thorengruppen med tanke på att finansieringsfrågan inte är löst. I
ärendebeskrivningen som återfinns i handlingarna så sägs också att ett
avtal med Thorengruppen kommer att påverka övrig hallstruktur.
Anledningen är naturligtvis den höga hyreskostnaden i ett 25-årigt
hyresavtal.
Beslutet ska skickas till
Tekniska nämnden
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§ 10
Diarienr: FN-2021/00005

Kurser och konferenser 2021
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att anmäla Åsa Heikka (S) och ytterligare en person till öppet samråd för
sverigefinnar 8 februari
att anmäla Lina Vänglund (S) och Roger Persson (M) till öppet samråd för
tornedalingar 15 februari
att den som är intresserad av delta vid samrådet för sverigefinnar
8 februari anmäler sig till nämndsekreteraren.

Ärendebeskrivning
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges
nationella minoriteter judar, romer, samer, sverigefinnar och
tornedalingar, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och
främja minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska.
Lagen, som bygger på regeringens minoritetspolitiska strategi, innebär
ökade skyldigheter för Umeå kommun och fler rättigheter för dem som
tillhör dessa grupper.
Umeå kommun bjuder in de nationella minoriteterna i Umeå, politiker och
berörda tjänstepersoner till samråd. Samråden kommer att ske
ämnesfokuserat och strukturerat utifrån ett frågebatteri m m.
Mötena hålls digitalt enligt följande tidsplan:
• Samer 26 januari kl. 18.00-19.30
• Sverigefinnar 8 februari kl. 18.00-19.30
• Tornedalingar 15 februari kl. 18.00-19.30
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Till det öppna samrådet för samer 26 januari ges fritidsnämndens
förtroendevalda möjlighet att anmäla intresse till nämndsekreteraren
enligt beslut av fritidsnämndens presidium 2021-01-15. Två representanter
kan utses och Oliver Granered (M) och David Andersson (M) har anmält
intresse.

Beredningsansvariga
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare
Beslutet ska skickas till
Minoritetssamordnarnas svarsbrevlåda
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§ 11
Diarienr: FN-2021/00003

Information och rapporter januari 2021
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av informationen.

Ärendebeskrivning
Rapport från öppet samråd samer 26 januari
Oliver Granered (M) och David Andersson (M)
Fritidschef Stefan Hildingsson informerar:
• Lägesrapport med anledning av coronapandemin
Björn Söderbäck, personalchef, redogör för åtgärder som rör personal.
• Utredning Fritid unga redovisas i mars
• Snömängd och påverkan på Fritids verksamhet
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§ 12
Diarienr: FN-2020/00196

Åldersgräns för besök till Hamnmagasinet
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att den övre åldersgränsen för besök till Hamnmagasinet bör ses över och
att uppdraget lämnas till pågående utredning i förvaltningen.

Ärendebeskrivning
Vid fritidsnämnden 2020-09-23 uppdrog fritidsnämnden till Fritid unga att
göra en utredning av verksamheten. Utredningen ska ligga till grund för ett
förslag till vision för verksamheten inom Fritid unga.
Vid fritidsnämnden i januari aktualiseras frågan om övre åldersgräns för
besökare till Hamnmagasinet.

Fritidsnämndens beslutsordning
Yrkanden
Lennart Johansson (M) – att den övre åldersgränsen för besök till
Hamnmagasinet bör ses över och att uppdraget lämnas till pågående
utredning i förvaltningen.
Ari Leinonen (S) – bifall till Lennart Johanssons (M) yrkande.
Johan Asplund (MP) – att uppdra åt förvaltningen att utreda
åldersgränserna på Hamnmagasinet och kommunens fritidsgårdar och hur
dessa påverkar olika gruppers deltagande i olika aktiviteter.
att uppdra åt förvaltningen att utreda orsaken till varför vissa grupper inte
deltar i Hamnmagasinets eller andra fritidsgårdars aktiviteter i samma
utsträckning som andra grupper.
Efter diskussion i nämnden finner ordföranden att fritidsnämnden beslutar
att ställa sig bakom formuleringen i Lennart Johanssons (M) yrkande.
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 31 av 33

Umeå kommun
Fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-01-27

Beslutet ska skickas till
Åsa S Boman, avd. chef
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§ 13
Diarienr: FN-2021/00004

Anmälningsärenden/delegationsbeslut januari 2021
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden
för januari 2021
att till Föreningsbyrån framföra önskemål om en uppföljning av beviljade
stöd i form av t ex antal deltagare och aktivitetstimmar.

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

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut
Ordförande
Delegationsbeslut 2020-11-30: Inget fotbollstält under vintersäsongen
2020/2021, dnr: FN-2020/00147-18
Delegationsbeslut 2020-12-04: Fortsatt begränsad verksamhet för
Fritidsförvaltningen fram till 10 januari 2021, dnr: FN-2020/00147-19
Delegationsbeslut 2020-12-11: Delvis fortsatt begränsad verksamhet inom
Fritidsförvaltningen t o m 10 januari 2021, dnr: FN-2020/00147-20
Delegationsbeslut 2020-12-18: Verksamhetsanpassningar med anledning
av regeringens besked om skärpta restriktioner för att hindra smitta av
covid-19 m m, dnr: FN-2020/00147-21
Föreningsbyrån
Anmälningsärenden 2021-01-08, dnr: FN-2021/00004-2
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Anmälningsärenden
Personuppgiftsincidenter
Under perioden 2020-10-01—12-31 finns det inga
personuppgiftsincidenter att rapportera, dnr: FN-2021/00004-2
Allmänna ärenden
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-08 § 210 ”Förslag på investeringsramar
2022-2025”, dnr: FN-2020/00096-3
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 219 ”Ny avfallsplan
Umeåregionen”, dnr: FN-2020/00086-6

Beredningsansvariga
Eva Lindgren, fritidskonsulent
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

Fritidsnämndens beslutsordning
Med anledning av de anmälningsärenden som Föreningsbyrån regelbundet
anmäler till fritidsnämnden uppmärksammar Roger Persson (M) att det
vore önskvärt med en uppföljning av antalet deltagare, antalet
aktivitetstimmar m m för de föreningar som beviljas stöd från
fritidsnämnden. Ordföranden konstaterar att det finns ett intresse för
detta i nämnden och att önskemålet därför vidarebefordras till
Föreningsbyrån.
Beslutet ska skickas till
Peter Hörnemalm, avd. chef
Monica Svonni, enhetschef
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