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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:

§§ 73-80
Elisabeth Anttu

Ordförande:
Ari Leinonen (S)
Justerare:
Lennart Arvidsson (V)
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Fritidsnämnden
2021-11-24
2021-12-01
2021-12-23
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, § 80
Fredrik Lönneborg, näringslivsutvecklare, del av § 79, deltar på distans
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 73
Diarienr: FN-2021/00006

Godkännande av dagordning och fråga om jäv
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna sammanträdets dagordning med följande tillägg:
Lennart Johansson (M): Skrivelse ang. Hamnmagasinet
Punkten anmäld innan nämnden av Solveig Granberg (C) och finns på
dagordningen.
Lennart Johansson (M) och Solveig Granberg (C): Åtgärder kring
omklädesrum för Björklövens damhockeylag.
Lennart Johansson (M): Narkotikabeslag på Hamnmagasinet
Punkten behandlas samtidigt som punkten om skrivelsen ang.
Hamnmagasinet.
Lennart Arvidsson (V): Information om hallar som riskerar att stängas
p g a brister i takkonstruktionen.
Carinne Sjöberg (L): Rapport från Nationella komptensteamets utbildning
om hedersrelaterat våld och förtryck.
Punkterna behandlas under Information och rapporter november.
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

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

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 75
Diarienr: FN-2021/00112

Motion 14/2021: Motorgård till bilburna ungdomar;
Maria Nilsson, Lars-Arne Ivert och Petter Nilsson
(SD)
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att anse motion 14/2021: Motorgård till
bilburna ungdomar - besvarad enligt yttrande nedan.

Ärendebeskrivning
En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Sverigedemokraterna
gällande motorgård till bilburna ungdomar. Fritidsnämnden har beretts
tillfälle att yttra sig i ärendet.
Sverigedemokraterna anser att de motorburna ungdomarna behöver
stöttning från kommunen gällande att utöva sitt motorintresse och yrkar
på att kommunen ska hjälpa till så ungdomarna i tätorten kan starta upp en
förening och få tillgång till en motorgård med en fikahörna eller liknande,
där de med samma intresse kan träffas, bygga gemenskap, prata, meka och
skruva på sina bilar. Där de kan spela musik och umgås under ordnade
former.
Sverigedemokraterna yrkar till kommunfullmäktige:
-Att Umeå kommun verkar för att tillhandahålla en motorgård där
ungdomarna kan mötas.
-Att Umeå kommun verkar för att stödja bilburna ungdomar att starta upp
en förening.
Fritidsnämndens yttrande
Fritidsförvaltningen arbetar (främst genom Fritid unga) med att stödja
ungdomar att hitta vägar för att utveckla sina fritidsintressen. Exempel på
det är att uppmuntra ungas egen organisering, tillsammans med
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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målgruppen ordna bilträffar i Sävar för motorburen ungdom och stöd till
föreningen bilburen ungdom i Hörnefors. Förvaltningen (genom
Föreningsbyrån) arbetar med föreningsutveckling och rådgivning till dem
som önskar starta och driva en förening. Viktigt är dock att initiativet att
starta en förening kommer från målgruppen själva utifrån deras
självupplevda behov.
Om en ungdomsförening skulle bildas och lyfta frågan om behov av stöd att
hitta en lokal kan Fritid utreda vilka möjligheter som finns att stödja
föreningen.
Utifrån ovan givna principer föreslår fritidsnämnden till
kommunfullmäktige att motionen från Sverigedemokraterna är besvarad.

Beslutsunderlag
Motion bilintresserad ungdom

Beredningsansvariga
Åsa S Boman, avd. chef Unga
Beslutet ska skickas till
KS Diarium

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 76
Diarienr: FN-2020/00096

Verksamhetsplan, budget och internkontrollplan
2022
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna verksamhetsplan för 2022
att godkänna fördelning av budgetram 2022
att fastställa kontrollområden, riskanalys och internkontrollplan för år
2022.
Reservation
Lennart Arvidsson (V) och Daniell Andersson (V), se reservationstext under
fritidsnämndens beslutsordning nedan.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsplan
Fritidsnämndens verksamhetsplan är ett viktigt styrmedel som
fritidsnämnden har. Genom att varje år ta fram ett styrdokument med
uppdrag till förvaltningen har nämnden möjlighet att påverka verksamhet
och inriktning. Verksamhetsplanen innehåller mål, uppdrag och
resultatmått. Vissa kommer direkt från kommunfullmäktige. Det är också
verksamhetsplanen som utgör grunden för den återrapportering av
verksamhet som nämnden får vid varje tertial under 2022.
Huvudsakliga justeringar i verksamhetsplanen:
- Fritid ungas huvuduppdrag är omformulerade
- Flera tillfälliga uppdrag från tidigare verksamhetsplan kommer att
fortsätta under 2022
- Fritid unga får i uppdrag att jobba vidare med att utveckla digital
verksamhet och att realisera förslagen i den utredning som
fritidsnämnden ställde sig bakom i oktober 2021

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Nytt uppdrag att stödja föreningar vid omstart och nystart efter
pandemin
Nytt uppdrag att jobba med barnrättsperspektivet och
barnkonventionen
Nygammalt uppdrag att analysera kända lokal- och
anläggningskostnader inom förvaltningen och ta fram en plan för
långsiktigt hållbar struktur (tidigare uppdrag 35 från fullmäktige)
Nytt uppdrag från fullmäktige att i dialog med föreningslivet
genomföra en analys av de verksamhetsmässiga konsekvenserna av
framtida klimatförändringar

Fördelning budgetram
Kommunfullmäktige fattade i juni 2021 beslut om nämndernas ekonomiska
ramar 2022. Gällande driftbudget har nämnderna fått medelstilldelning för
indexuppräkningar samt behov kopplat till tillväxt. Det är upp till respektive
nämnd att fördela denna ram mellan förvaltningens verksamheter.
Fritidsnämndens ram 2022 uppgår till 140 394 tkr. I bilaga 2 finns förslag på
fördelning av denna ram mellan verksamheterna.
Riskanalys och internkontrollplan
Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för att den interna
kontrollen är tillräcklig. På nämnden i oktober gjordes en riskanalys och
riskvärdering där sex kontrollområden pekades ut som viktiga att hantera.
Förvaltningen har sedan gjort ett förslag till handlingsplan för att minimera
dessa risker.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Förslag Fritidsnämndens verksamhetsplan 2022
Bilaga 2 Förslag till fördelning budgetram 2022
Bilaga 3 Förslag riskanalys och internkontrollplan 2022

Beredningsansvariga
Sara Nordström, fritidskonsulent
Monia Sundelin, controller

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Fritidsnämndens beslutsordning
Yrkanden
Lennart Arvidsson (V) och Daniell Andersson (V) - Att begära ett
tilläggsanslag från kommunstyrelsen på 9,6 miljoner kronor. Syftet med det
utökade anslaget ska vara.
-

Höja aktivitetsstödet ytterligare.
Stärk och utveckla Fritidsbanken, öppna en ny ”bank” på Ersboda.
Ge Navet rimliga, ekonomiska förutsättningar.
Öka bemanningen och förbättra öppettiderna på fritidsgårdarna,
inkl. Ungdomens hus på Hamnmagasinet.
Medel för drift, uppsättning och ev. nedtagning av fotbollstältet.
Garantera skötsel av besöksmålen Grössjön och Norrbyskär.

Ari Leinonen (S) med instämmande av Johan Asplund (MP) – bifall till
tjänsteskrivelsens förslag.
Ari Leinonen (S) – avslag till Vänsterpartiets yrkande.
Lennart Johansson (M) – att avgöra ärendet efter lunch.
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden frågar nämnden om beslut ska fattas nu eller efter lunch och
finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras efter lunch.
Under förmiddagen tas därefter beslut enligt §§ 74-75. Ärendet återupptas
direkt efter lunch.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer
bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till Vänsterpartiets yrkande
och konstaterar att fritidsnämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens
förslag.
Reservation
Lennart Arvidsson (V) och Daniell Andersson (V):
Vänsterpartiets yrkanden bygger på det budgetförslag för 2022 som partiet
la i kommunfullmäktige i juni 2021.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Fritidsnämndens verksamhetsområden har under lång tid varit kraftigt
underfinansierade.
Umeå har ett stort och livaktigt föreningsliv som inte nog kan uppskattas av
Umeå Kommun. Föreningarna har drabbats hårt under pandemin. Därför
finns det all anledning att förbättra villkoren för framför allt barn- och
ungdomsverksamheten inom föreningslivet genom att höja
aktivitetsstödet.
Fritidsbanken hyllas av i stort sett alla politiker i kommunen. Trots detta får
banken årligen begära väldigt måttfulla tilläggsanslag som ofta tillförs
genom utvecklingsanslag. Nu är det hög tid att ge Fritidsbanken rimliga
förutsättningar. Ge möjlighet till personalförstärkningar så att det blir
möjligt att även öppna en ny ”bank” på Ersboda. En idé som kan skapa
stabila förutsättningar för Fritidsbanken kan vara att skapa ett idéburet
offentligt partnerskap.
Navet tillhör dom verksamheter i kommunen som drabbats alla hårdast
under pandemin. Vänsterpartiet vill helt enkelt ge baden i kommunen
bättre ekonomiska förutsättningar.
Det utredningsförslag som Fritidsnämnden precis ställt sig bakom pekar på
fritidsgårdarnas stora betydelse för många ungdomar i Umeå Kommun.
Fritidsgårdarnas verksamhet och lokaler har under flera år krympt. Med
fler i personalen och ökade öppettider kan vi se till att fritidsgårdarna blir
mer tillgängliga.
Fritidsnämnden har inte fått några medel för drift, upp och nedsättning av
fotbollstältet. Det två år gamla fotbollstältet ska väl ändå användas?
Fritidsnämnden har inte fått några medel för att ansvara för skötseln av
besöksmålen Grössjön och Norrbyskär. Helt orimligt!
Beslutet ska skickas till
KS diarium

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 77
Diarienr: FN-2021/00152

Hamnmagasinet
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att Ungdomens hus ska även fortsättningsvis vara placerad i
Hamnmagasinet i dess nuvarande form, i nuvarande lokaler
att skrivningen målgruppen för Ungdomens hus är gymnasieåldern
16-23 år (med fokus på åldrarna 16-20 år) ska fortsatt gälla.
Reservationer
Ari Leinonen (S), Åke Johansson (S), Lina Vänglund (S), Åsa Heikka (S) och
Johan Asplund (MP) reserverar sig mot beslutet i första att-satsen till
förmån för tjänsteskrivelsens förslag i lokalfrågan.
Lennart Johansson (M), Oliver Granered (M) och Roger Persson (M)
reserverar sig mot beslutet i andra att-satsen till förmån för egna yrkanden,
se fritidsnämndens beslutsordning nedan.
Solveig Granberg (C) reserverar sig till förmån för Moderaternas yrkanden.

Ärendebeskrivning
EY genomförde på uppdrag av Umeå kommun för några år sedan en
utredning med det övergripande syftet att beskriva nuläget och analysera
förutsättningar, innehåll och organisation för en framtida kulturskola.
Detta i enlighet med föreslagna mål i den nationella
kulturskoleutredningen.
Utredningen blev klar 2018 och skickades till kulturnämnden,
fritidsnämnden, för- och grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Fritidsnämndens gjorde i sitt
yttrande 2018-05-30 den sammanfattande bedömningen att den
fritidsgårdsverksamhet som bedrivs i ungdomens hus särskiljer sig både i
målinriktning, åldrar, uppdrag och kompetens. Däremot stödjer nämnden
utredningens förslag att fritidgårdverksamheten kan bidra till ökad
Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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samverkan gällande lokalutnyttjande och arrangemang. Ungdomens hus
bör därför fortsättningsvis tillhöra fritidsnämndens ansvarsområde.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-30 att revidera reglementet för
kulturnämnden och för- och grundskolenämnden. Revideringen skedde
mot bakgrund av att kulturnämnden samt för- och grundskolenämnden
ställt sig bakom kulturskoleutredningens förslag på organisation för att
erhålla en sammanhållen struktur för den kulturpedagogiska
verksamheten. Förslaget innebar bland annat att musikskolan organiseras
under kulturnämnden istället för under för- och grundskolenämnden. I
enlighet med detta gjordes en ändring i reglementet.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 att verksamheten Kulturverket
från och med den 1 maj 2020 överförs från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till kulturnämnden i syfte att skapa
förutsättningar för en samlad kulturskola under kulturnämndens ansvar.
Hösten 2020 gav fritidsnämnden fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda
verksamheten inom Fritid unga. Uppdraget innebar att se över och
analysera förutsättningar, målgrupper och prioriteringar i verksamheten.
Utredningen slutrapporterades i fritidsnämnden 2021-10-27 och visar bl a
på en förväntad ökning av Hamnmagasinets målgrupp fram till 2031.
Hamnmagasinet och Kulturskolan har funnits i lokalerna under flera år och
har under senare år upplevt svårigheter att samnyttja lokalerna då
Kulturskolan uttrycker behov av mer lokaler (för personal och verksamhet)
och Hamnmagasinet har behov av sina befintliga lokaler. Att möta
Kulturskolans önskemål om mer lokalyta har därför varit svårt. En
försvårande omständighet gällande maximalt utnyttjande av lokaler och
samnyttjande är att båda verksamheterna framför allt har öppet
eftermiddagar och kvällar och därför har behov av lokalerna samma tider.
Förslaget som nu föreligger innebär att Kulturskolan och Hamnmagasinet
även fortsättningsvis ska samnyttja lokalerna.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att, i samråd med kulturförvaltningen, ta
fram ett förslag på samnyttjande av lokalerna som ligger i linje med det
uppdrag som verksamheten har enligt fritidsnämndens styrdokument.
att genomföra en risk- och konsekvensanalys för det förslag som arbetats
fram.
att övriga samverkanspartners och relevanta aktörer ges tillfälle att yttra
sig gällande de eventuella risker och konsekvenser de ser med den tänkta
förändringen.

Beslutsunderlag
Utredning av framtida kulturskola
Kulturnämndens beslut 2018-05-23 § 26 Utredning av den framtida
kulturskolan
Fritidsnämndens beslut 2018-05-30 § 33 Remiss: Framtida kulturskola
KF beslut 2018-11-13 § 183 Revidering reglemente
KF beslut 2020-03-30 § 67 Kultutverkets nämndstillhörighet
Utredning Fritid unga 2030
Kulturskolan i Hamnmagasinet

Beredningsansvariga
Åsa S Boman, avdelningschef Unga
Stefan Hildingsson, fritidsdirektör

Fritidsnämndens beslutsordning
Yrkanden
Lennart Arvidsson (V) och Daniell Andersson (V) – att föreslagna att-satser
stryks och ersätts med: Ungdomens hus ska även fortsättningsvis vara
placerad i Hamnmagasinet i dess nuvarande form, i nuvarande lokaler.
Lennart Johansson (M) – bifall till Vänsterpartiets förslag.
Ari Leinonen (S) med instämmande av Johan Asplund (MP) – bifall till
tjänsteskrivelsens förslag.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Solveig Granberg (C) – bifall till Vänsterpartiets förslag.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras 20 minuter (kl. 15.10-15.30) och återupptas
därefter.
Oliver Granered (M) – att införa en åldersgräns, innebärandes att endast
personer på gymnasiet, får vistas på Ungdomens hus. Dessa ska även
kunna visa att de går på gymnasiet. För personer som icke går på gymnasiet
gäller åldersgränsen 19 år. Denna åtgärd pågår under 12 veckor för att
sedan utvärderas.
att införa ordningsvakter i verksamheten på Ungdomens hus. Denna åtgärd
pågår under 12 veckor för att sedan utvärderas.
Ordföranden framhåller att nämnden i oktober (§ 69) ställde sig bakom
förslagen i utredningen Fritid unga 2030 med skrivningen att målgruppen
för Ungdomens hus är gymnasieåldern 16-23 år (med fokus på åldrarna
16-20 år).
Ari Leinonen (S) med instämmande av Johan Asplund (MP) – tidigare
beslutad skrivning om målgruppen för Ungdomens hus ska fortsatt gälla.
Propositionsordning som godkänns
Ordföranden informerar att först kommer lokalfrågan för Hamnmagasinet
att avgöras. Därefter tas Oliver Granereds (M) yrkanden upp till prövning.
Ordföranden ställer bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till
Vänsterpartiets förslag och finner att fritidsnämnden beslutar enligt
tjänsteskrivelsens förslag. Votering begärs.
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Voteringsproposition
Ja-röst för bifall till tjänsteskrivelsens förslag
Nej-röst för bifall till Vänsterpartiets förslag
Omröstningsresultat
Ledamot
Ari Leinonen (S)
Lennart Johansson (M)
Åke Johansson (S)
Lina Vänglund (S)
Åsa Heikka (S)
Oliver Granered (M)
Roger Persson (M)
Lennart Arvidsson (V)
Daniell Andersson (V)
Solveig Granberg (C)
Johan Asplund (MP)
Summa

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5

6

Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar fritidsnämnden att bifalla
Vänsterpartiets förslag i lokalfrågan för Hamnmagasinet.
Ordföranden ställer därefter bifall till tidigare beslutad skrivning om
målgruppen för Ungdomens hus ska fortsatt gälla mot bifall till Oliver
Granereds (M) första att-sats och finner att fritidsnämnden beslutar att
tidigare beslutad skrivning ska fortsatt gälla. Votering begärs.
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Voteringsproposition
Ja-röst för bifall till tidigare beslutad skrivning ska fortsatt gälla
Nej-röst för bifall till Oliver Granereds (M) första att-sats
Omröstningsresultat
Ledamot
Ari Leinonen (S)
Lennart Johansson (M)
Åke Johansson (S)
Lina Vänglund (S)
Åsa Heikka (S)
Oliver Granered (M)
Roger Persson (M)
Lennart Arvidsson (V)
Daniell Andersson (V)
Solveig Granberg (C)
Johan Asplund (MP)
Summa

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

4

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar fritidsnämnden att skrivningen
målgruppen för Ungdomens hus är gymnasieåldern 16-23 år (med fokus på
åldrarna 16-20 år) ska fortsatt gälla.
Ordföranden ställer därefter avslag mot bifall till Oliver Granereds (M)
andra att-sats (införa ordningsvakter) och finner att nämnden avslår Oliver
Granereds (M) yrkande. Votering begärs.
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Voteringsproposition
Ja-röst för bifall till Olivers Granereds (M) andra att-sats (införa
ordningsvakter)
Nej-röst för att inte införa ordningsvakter
Omröstningsresultat
Ledamot
Ari Leinonen (S)
Lennart Johansson (M)
Åke Johansson (S)
Lina Vänglund (S)
Åsa Heikka (S)
Oliver Granered (M)
Roger Persson (M)
Lennart Arvidsson (V)
Daniell Andersson (V)
Solveig Granberg (C)
Johan Asplund (MP)
Summa

Ja

Nej
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
4

X
7

Med 7 nej-röster mot 4 ja-röster beslutar fritidsnämnden att avslå Oliver
Granereds (M) andra att-sats (införa ordningsvakter).
Ordföranden konstaterar slutligen att fritidsnämnden beslutar att bifalla
Vänsterpartiets förslag i lokalfrågan för Hamnmagasinet.
Fritidsnämnden beslutar att skrivningen målgruppen för Ungdomens hus är
gymnasieåldern 16-23 år (med fokus på åldrarna 16-20 år) ska fortsatt
gälla. Fritidsnämnden avslår förslaget om att införa ordningsvakter i
verksamheten på Ungdomens hus.
Reservationer
Ari Leinonen (S), Åke Johansson (S), Lina Vänglund (S), Åsa Heikka (S) och
Johan Asplund (MP) reserverar sig mot beslutet i första att-satsen till
förmån för tjänsteskrivelsens förslag till beslut i lokalfrågan. Förslag till
beslut återfinns i Ärendebeskrivningen med kursiverad stil.
Lennart Johansson (M), Oliver Granered (M) och Roger Persson (M)
reserverar sig mot beslutet i andra att-satsen till förmån för egna yrkanden.
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Solveig Granberg (C) reserverar sig mot beslutet i andra att-satsen till
förmån för Moderaternas yrkanden.
Protokollsanteckning
Carinne Sjöberg (L), ej beslutande: Jag vill uttrycka att jag stöder
Vänsterpartiets förslag i lokalfrågan för Hamnmagasinet och Oliver
Granereds (M) första att-sats.
Beslutet ska skickas till
Stefan Hildingsson, fritidsdirektör
Åsa S Boman, avd. chef Unga

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 20 av 25

Umeå kommun
Fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-11-24

§ 78
Diarienr: FN-2021/00143

Samråd: Fördjupad översiktsplan för Täfteå
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna förslag till yttrande enligt nedan.

Ärendebeskrivning
Umeå kommun arbetar med framtagande av en fördjupad översiktsplan
(FÖP) för Täfteå. Fritidsnämnden har fått en inbjudan om att yttra sig över
översiktsplanen.
Förslaget visar på hur Täfteå kan utvecklas i framtiden. Ambitionen är att
lyfta och stärka Täfteås befintliga värden och samtidigt möjliggöra en
utveckling av byn och på så vis bland annat öka potentialen för utbyggd
service och varierat utbud av boendeformer.
Planförslaget är en avvägning mellan en rad olika intressen och fokuserar
på utveckling av en attraktiv, fungerande och trivsam livsmiljö där närheten
till de stora landskapsrummen står i centrum.
Fritidsnämndens yttrande
Planförslaget tillvaratar fritidsnämndens intressen och framhåller
bevarandevärdet och möjligheten till utveckling av:
- natur- och friluftsområden med vattennära rekreativa kopplingar
(N1, N2 och N3). Nämnden ser att fritidsfisket i ån har en stor
utvecklingspotential och ser det som högst angeläget att värna om
åns vattendrag och kantzon – ett välmående vattendrag är en
förutsättning för vattennära rekreation med koppling till fiske.
- idrotts- och friluftsområdet (I1)
- trafiksituationen, med en gång- och cykelväg längs väg 685 i syfte
att förbättra trafiksäkerheten för besökare till idrotts- och
friluftsområdet.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 21 av 25

Umeå kommun
Fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-11-24

Fritidsnämnden vill även trycka på värdet av samordning mellan
kommunens verksamheter gällande lokaler, utomhusanläggningar och dess
placeringar.

Beslutsunderlag
Inbjudan att yttra sig över ny översiktsplan för Täfteå.
Översiktsplan Umeå kommun – Fördjupning för Täfteå med
miljökonsekvensbeskrivning MKB, Samrådshandling oktober 2021

Beredningsansvariga
Thomas Savilahti, fritidskonsulent
Beslutet ska skickas till
Övergripande planering, Elin Lindqvist
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§ 79
Diarienr: FN-2021/00003

Information och rapporter november 2021
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av informationen
att fritidsdirektören p g a tidsbrist skickar ut skriftlig information till
nämnden
att rapporten från utbildningen om hedersrelaterat våld och förtryck
flyttas till nästa nämnd.

Ärendebeskrivning
Kl. 13.20-14.00
Information om Svenska Rallyt i Umeå 2022
Fredrik Lönneborg, näringslivsutvecklare
Övriga frågor
Solveig Granberg (C): Skrivelse ang. Hamnmagasinet
Lennart Johansson (M): Narkotikabeslag på Hamnmagsinet
Åsa S Boman redogör för de olika delarna i skrivelsen och ger
verksamhetens syn på innehållet. Vad gäller frågan om narkotikatillslag på
Hamnmagasinet beskriver Åsa S Boman det narkotikabeslag som gjordes
2019 och verksamhetens arbetssätt för att säkerställa att Hamnmagasinet
ungdomens hus är en trygg och drogfri mötesplats.
Lennart Johansson (M) och Solveig Granberg (C): Åtgärder kring
omklädesrum för Björklövens damhockeylag.
Besvaras skriftligt av Stefan Hildingsson p g a tidsbrist och skickas ut till
nämnden.
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Lennart Arvidsson (V): Information om hallar som riskerar att stängas p g a
brister i takkonstruktionen.
Besvaras skriftligt av Stefan Hildingsson p g a tidsbrist och skickas ut till
nämnden.
Fritidsdirektören informerar:
• Umeå idrottsgala
• SM-veckan 2023
• Invigning Thorenhallarna
Stefan Hildingsson skickar ut skriftlig information till nämnden p g a
tidsbrist.
Carinne Sjöberg (L): Rapport från Nationella kompetensteamets utbildning
om hedersrelaterat våld och förtryck.
Rapporten flyttas till nästa nämnd p g a tidsbrist.

Beredningsansvariga
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare
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§ 80
Diarienr: FN-2021/00004

Anmälningsärenden/delegationsbeslut november
2021
Beslut
Fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden
för november 2021.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens
delegationsordning och redovisar anmälningsärenden till nämnden.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut
Föreningsbyrån
Anmälningsärenden november, dnr: FN-2021/00004-28
Anmälningsärenden
Allmänna ärenden
Kommunstyrelsens (KS) beslut 2021-10-12 § 190 ”Budget 2023: Innehåll,
planeringsdirektiv och agenda nuläge och framtid”, dnr: FN-2021/00147-1
KS beslut 2021-10-12 § 191 ”Förslag till investeringsramar 2023-2026”, dnr:
FN-2021/00147-2
KS beslut 2021-10-12 § 192 ”Anvisning för nämndernas förslag till
investeringsbudget 2023 och plan 2024-2026”, dnr: FN-2021/00147-3
KS beslut 2021-10-18 § 212 ”Nämndernas internkontrolluppföljning
januari-augusti 2021”, dnr: FN-2021/00085-16
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Kommunfullmäktiges (KF) beslut 2021-10-25 § 220 ”Förslag till riktlinjer för
styrning och uppföljning av verksamhet som utförs av externa utförare”,
dnr: FN-2021/00002-166
KFs beslut 2021-10-25 § 235 ”Motion 19/2020: Blodgivning på betald
arbetstid; Igor Jonsson och Elmer Eriksson (M)”, dnr: FN-2021/00002-167
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts (KSNAU) beslut
2021-11-09 § 349 ”Utvecklingsanslag Digitalisering och Digitaliseringsreserv
2022”, dnr: FN-2021/00125-6
Skrivelse 2021-11-03 ”Agenda 2030-forum Västerbotten”, dnr: FN2021/00005-8

Beredningsansvariga
Eva Lindgren, fritidskonsulent
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare
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