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Övriga deltagare 

 

Tjänstgörande ersättare närvarande del av § 

Matilda Nordén Fällman (V), del av § 56 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Bengt Holm (S), §§ 51-55 

Sylvi Lundberg (S), §§ 51-56 

Lars Ove Renberg (C) 

Bassam Achour (MP), §§ 51-53 

 

Tjänstemän 

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör 

Anders Linder, verksamhetschef, del av § 53, §§ 54-57 

Åsa S Boman, verksamhetschef, §§ 51-55, del av § 56 

Monia Sundelin, controller, §§ 51-55, del av § 56 

Björn Söderbäck, HR-chef, § 53 

Monica Svonni, enhetschef, del av § 53, §§ 54-57 

Frida Hald, fritidskonsulent 

Ida Odeblom, fritidskonsulent, §§ 51-52 

Mikael Nordfeldt, personalföreträdare Kommunal 

Fredrik Lönneborg, näringslivsutvecklare, del av § 56 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 51 
Diarienr: FN-2022/00006 

Godkännande av dagordning och fråga om jäv 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna sammanträdets dagordning med följande tillägg: 

 

Solveig Granberg (C): Fråga om överlåtande av fotbollshallen på Nolia till 

Nolia Konferens 

 

att frågan behandlas under punkten Information och rapporter, Övrig 

fråga 

 

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. 

Beslutsunderlag 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 52 
Diarienr: FN-2022/00043 

Handlingsplan bygdemedel 2023 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att ställa sig bakom föreslagen Handlingsplan för bygdemedel 2023 och 

skickar ärendet vidare till kommunstyrelsens näringslivs- och 

arbetsutskott för beslut 

 

att uppdra till förvaltningen att nästa år, när Handlingsplanen för 

bygdemedel 2024 ska tas fram, lägga till de grundläggande kraven som 

ställs på ideella föreningar för att de ska vara bidragsberättigade. 

 

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 till exempel att bygga, utveckla och 

anpassa anläggningar, samlingslokaler, friluftsanläggningar med fokus på 

bland annat energisparåtgärder och tillgänglighetsanpassningar. 

 
Det här förslaget 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 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 

det här dokumentet. Handlingsplanen ska även godkännas av 

Länsstyrelsen. 
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Beslutsunderlag  
Handlingsplan bygdemedel 2023 
 

Beredningsansvariga 
Ida Odeblom, fritidskonsulent 
 

Fritidsnämndens beslutsordning 
Yrkanden 
Daniell Andersson (V) – att i Handlingsplanen för bygdemedel 2023 under 

rubriken ”Krav på den ideella föreningen” lägga till de grundläggande krav som 

ställs på ideella föreningar för att de ska vara bidragsberättigade. Kraven 

beskrivs i dokumentet Regler för Umeå kommuns stöd till ideella 

föreningar som fastställts av kommunfullmäktige. 

 
Anders Hägglund (S) – bifall till Daniell Anderssons (V) yrkande men att 

tillägget görs först nästa år när Handlingsplan för bygdemedel 2024 tas fram. 

 
Propositionsordning som godkänns 

Efter diskussion i nämnden finner ordföranden att det finns ett förslag till 

beslut – bifall till tjänsteskrivelsens förslag med tillägget att uppdra till 

förvaltningen att nästa år, när Handlingsplanen för bygdemedel 2024 ska 

tas fram, lägga till de grundläggande kraven som ställs på ideella föreningar 

för att de ska vara bidragsberättigade. Ordföranden konstaterar att 

fritidsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 
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§ 53 
Diarienr: FN-2022/00010 

Verksamhetsuppföljning T2 2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar  

 

att godkänna fritidsnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden 

januari till augusti 

 

att godkänna fritidsnämndens verksamhetsrapport för perioden januari 

till augusti 

 

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för perioden januari till 

augusti 

 

att den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsförvaltningen har upprättat två rapporter för 

verksamhetsuppföljning av perioden januari-augusti 2022. En rapport till 

kommunstyrelsen utifrån beslutade anvisningar, samt en rapport till 

fritidsnämnden med utförligare information från fritidsnämndens 

verksamheter samt återkoppling av nämndens mål och uppdrag.  

 

Förvaltningen har även följt upp aktiviteter i fritidsnämndens riskanalys och 

internkontrollplan för perioden januari till augusti.  

Beslutsunderlag 

Fritidsnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till 

augusti 

Fritidsnämndens verksamhetsrapport för perioden januari till augusti 

Styrkort T2 2022 

Riskanalys och internkontrollplan uppföljning T2 2022 
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Beredningsansvariga 

Frida Hald, fritidskonsulent 

Monia Sundelin, controller 

Björn Söderbäck, HR-chef 

Beslutet ska skickas till 

KS diarium, märks KS-2021/01163 Fritidsnämndens rapport till 

kommunstyrelsen för perioden januari till augusti 
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§ 54 
Diarienr: FN-2022/00044 

Lån till Röbäcks 4H 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar  

 

att föreslå kommunfullmäktige att flytta fram återbetalningsdagen för 

Röbäcks 4H:s räntefria lån från 2022-11-26 till 2025-11-30. 

Ärendebeskrivning 

Röbäcks 4H-gård har funnits sedan mitten av 80-talet och gården 

arrenderar föreningen av Umeå kommun. 4H-gården ska efterlikna ett 

svenskt jordbruk med självhushåll. Ett av 4H-gårdens viktigaste mål är att 

alla på gården ska ta del i de sysslor som förekommer. Barn och ungdomar 

får på så sätt tidigt lära sig att ta ansvar. 

 

Föreningen bedriver barn- och ungdomsverksamhet inriktat på djur och 

natur. De erbjuder bland annat ridgrupper, ridlekis, djurfritidsgård, 

djurskötselkurser och sommarläger samt läger på skolornas övriga lov som 

genomförs med många unga ledare. Föreningen bedriver även verksamhet 

för personer med funktionsnedsättning. Veckovis, en vanlig termin, görs 

minst 600 besök på gården räknat på unika personer, främst barn och 

ungdomar. Gården är tillgänglig för besök 7 dagar/vecka året om.  

 

Under sommaren 2018 rådde extrem torka vilket innebar stora problem att 

få tag på foder till djuren. Föreningen fick betala dyrt för felproducerat 

foder som inte gick att använda. Med anledning av det var föreningen i 

akut ekonomisk kris och riskerade konkurs. Kommunfullmäktige beslutade 

att bevilja Röbäcks 4H ett lån på 220 000 kr som skulle återbetalas i 

november 2022. 

 

Under våren 2022 kontaktade föreningen fritidsförvaltningen med 

anledning av att de inte kunde betala av lånet på utsatt tid. Röbäcks 4H har 

under ett års tid haft problem med sina hästar vilket lett till oförutsedda 
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dyra veterinärkostnader. Med anledning av det har föreningen hamnat i en 

ekonomisk kris.  

 

Fritidsförvaltningens förslag är att förlänga återbetalningstiden med 36 

månader samt att skapa en avbetalningsplan där föreningen med start 

2022-12-01 betalar en fast summa varje månad. Avbetalningsplanen ska 

följas upp månadsvis av fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-29 § 291 

Beredningsansvariga 

Monica Svonni, enhetschef Föreningsbyrå/stab 

Fritidsnämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Joline Göttfert (M) med instämmande av Ari Leinonen (S), Daniell 

Andersson (V) och Roger Persson (M) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Ordföranden finner att fritidsnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens 

förslag. 

Beslutet ska skickas till 

KS Diarium 
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§ 55 
Diarienr: FN-2022/00045 

Tillfälligt utökat utvecklingsstöd 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar  

 

att godkänna förslaget om att tillfälligt utöka fritidsnämndens 

utvecklingsstöd med 200 000 kr. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden har ett särskilt uppdrag under 2022 att stödja föreningar 

vid omstart och nystart efter pandemin. Föreningsbyråns förslag är att 

tillfälligt utöka medlen för utvecklingsstödet för de två sista 

ansökningsomgångarna med 200 000 kr. Syftet är att möjliggöra för 

föreningslivet att utföra fler insatser för lovaktiviteter samt genomföra 

insatser av tillfällig karaktär för att stimulera ideella föreningar efter 

pandemin. 

 

Tidigare år har det funnits både statliga och kommunala medel för gratis 

lovaktiviteter men under 2022 finns det endast kommunala medel att 

tillgå. Det är utifrån barnens bästa av vikt att stödja föreningslivet genom 

att anordna aktiviteter som är öppna och gratis. Lovaktiviteter är bra för 

ungas delaktighet och välmående, inte minst är det viktigt utifrån att 

föräldrar ofta arbetar när barnen är lediga.  

 

Utvecklingsstödet är till för att stimulera tillfälliga insatser i föreningar. Det 

är positivt att många föreningar ansökt om utvecklingsstöd under året 

vilket gjort att inför de två sista ansökningsomgångarna endast finns 

100 000 kr kvar att fördela. Förslaget är därför att omfördela 200 000 kr 

från aktivitetsstödet till utvecklingsstödet. 

Beredningsansvariga 

Monica Svonni, enhetschef Föreningsbyrå/stab 
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Fritidsnämndens beslutsordning 
Yrkanden 

Daniell Andersson (V) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Ordföranden konstaterar att fritidsnämnden beslutar att bifalla 

tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Föreningsbyrån 
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§ 56 
Diarienr: FN-2022/00003 

Information och rapporter september 2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsplan, fördelning av budget och internkontrollplan 2023 

Monia Sundelin, controller och Frida Hald, fritidskonsulent beskriver 

arbetsgång och tidplan. Förslag till verksamhetsplan och fördelning av 

budget presenteras på oktobernämnden. Riskområden samlas in från 

nämnden i september och vid oktobernämnden genomförs riskvärdering. 

Beslut om verksamhetsplan, fördelning av budget och internkontrollplan 

2023 tas på nämnden i november. 

 

Återkoppling Rally-VM februari 2022 

Fredrik Lönneborg, näringslivsutvecklare, redogör för erfarenheterna från 

genomförandet av VM-rallyt i Umeå februari 2022. År 2023 kommer VM-

rallyt att genomföras 9 - 12 februari och planeringsarbetet är i gång. 

 

Återkoppling på fråga från fritidsnämnden 2022-08-26 § 49 

Carinne Sjöberg (L): Finns det möjlighet för andra, t ex föreningar, att 

nyttja Hamnmagasinet när de inte används av verksamheten? 

Åsa S Boman, verksamhetschef, svarar att frågan om hur väl vi nyttjar våra 

lokaler ständigt är aktuell och verksamheten är öppen för idéer och förslag. 

Det är dock viktigt att verksamhetens behov och en eventuell hyresgästs 

behov kan tillgodoses på ett bra sätt för båda parter. 

 

Rapport IMPACT-projektet 

Monica Svonni, enhetschef, informerar om IMPACT-projektet som 

genomförs tillsammans med Jyväskylä, Tartu, RF-SISU och Umeå inom 

ramen för Erasmus +. Projektet syftar till att ge en ökad förståelse för 
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rörelserikedom i våra samhällen. Representanter från projektet samlades i 

Umeå 15-16 september. Projektet avslutas i Tartu i november. 

 

Rapport Change the game i Umeå 2022 

Monica Svonni redogör för Change the game som genomfördes i Umeå 

13-17 september. Årets tema var ”Nystart med nytt mindset”. Programmet 

innehöll utbildningsdagar, konferens, rörelserikt stråk längs 

Strandpromenaden och aktivitetsdag för barn och unga.  

 

Nämndsekreteraren informerar 

• Ny app för handlingar till nämnden fr o m oktober. 
 
Fritidsdirektören informerar 

• Umeå utsedd till Årets förebyggande kommun 2021. 

• SDF-SM 2022 (Distriktlags-SM i innebandy) genomförs i Umeå 3-6 

november. 

• Finalspelet i TV-pucken arrangeras i Umeå 3-6 november. 

Fredag 4 november kl. 19.30 inbjuds representanter från 

fritidsnämnden till Kamratmiddag på Facit Bar. Anmälan till 

nämndsekreteraren senast 19 oktober. 

• Umeå och Vasa har inlett ett arbete för att utöka sitt samarbete. 

• Representanter från Korsholms kommun i Finland har varit på 

studiebesök i Umeå 8 september 

• Nytt golv har lagts i Umeå energi arena Vatten men något har gått fel i 

samband med lackningen av golvet och ska åtgärdas inom kort. 

• KSNAU har i veckan berett ärendet Tillfällig sponsring av 

elitidrottsföreningar, ärendet ska vidare till kommunstyrelsen för 

beslut. 

 
Övrig fråga 
Solveig Granberg (C): Hur gick resonemanget kring överlåtandet av gamla 

fotbollshallen till Nolia Konferens? 

Stefan Hildingsson beskriver att när den nya fullstora fotbollshallen på 

Thoren Arena var på plats flyttades medlen för att hyra den gamla 

fotbollshallen till förhyrning av den nya fotbollshallen. Samtidigt uttryckte 

Nolia Konferens behov av större konferensytor. 
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Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 57 
Diarienr: FN-2022/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut september 

2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för september 2022. 

Ärendebeskrivning 

Anmälningsärenden 

Allmänna ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 2022-08-16 § 114 ”Anvisning för nämndernas 

och bolagens verksamhetsplanering inför 2023”, dnr: FN-2021/00147-18 

 

Personalnämndens beslut 2022-08-16 § 28 ”Inspektion Arbetsmiljöverket – 

handlingsplan”, dnr: FN-2022/00002-164 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-08-29 § 151 ”Avsägelse: Ersättare i 

fritidsnämnden Emilia Barsk (S)”, dnr: FN-2022/00002-170 

 

Revisionsrapport 2022-08-24: Granskning av kommunens avtalsförvaltning, 

dnr: FN-2022/00032-3 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

 
 

 

 


