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Övriga deltagare 

 

Ledamot närvarandedel av § 

Lina Vänglund (S), del av § 44 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Anders Hägglund (S), §§ 37-43 

Bengt Holm (S) 

Sylvi Lundberg (S) 

Emilia Barsk (S) 

Daniell Andersson (V) 

Lars Ove Renberg (C) 

Carinne Sjöberg (L) 

 

Tjänstemän 

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör 

Anders Linder, verksamhetschef, del av § 41, §§ 42-45 

Patrik Samuelsson, verksamhetschef 

Monia Sundelin, controller, §§ 37-40, del av § 44 

Björn Söderbäck, HR-chef, §§ 38-41 

Sara Nordström, fritidskonsulent, del av § 44 

Ida Odeblom, fritidskonsulent, §§ 37-39, del av § 44 

Thomas Savilahti, fritidskonsulent, § 37, del av § 44 

Sofia Eriksson, friskvårdsansvarig Navet, del av § 44 

Karin Björk, näringslivsutvecklare, del av § 44 

Mikael Nordfeldth, personalföreträdare Kommunal, §§ 41-43, del av § 44 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

 

Övriga 

Per Rönnlund, IFK Umeå, del av § 44 

Stefan Sehlstedt, IFK Umeå, del av § 44 
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§ 37 
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 angående Händer på lovet-korten. 

 

Johan Asplund (MP): 

Aktivitetsområden på Tomtebo. 

 

att frågorna behandlas under punkten Information och rapporter 

 

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 
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§ 38 
Diarienr: FN-2021/00156 

Stöd till anläggningar, investering 2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att fördela 170 000 kr till KFUM Umeå gällande Stöd till anläggningar 

med inriktningen investering. 

Ärendebeskrivning 

Investeringsstödet syftar till att skapa förutsättningar för nybyggnad och 

reparation av föreningsägda anläggningar. Prioriterade områden är bland 

annat miljöförbättringar, energisparåtgärder, tillgänglighet, utveckling av 

barn- och ungdomsverksamhet samt ökat nyttjande av friluftsanläggning.  

 

KFUM Umeå ansöker om stöd för att anlägga en aktivitetsyta i Hörnefors. 

Föreningen skapar mötesplatser utifrån ungas engagemang och aktuella 

behov. Just nu görs en satsning inom basketverksamheten för att öka 

intresset och tillgängligheten kring basket. Svenska Basketbollförbundet 

stöttar föreningar som vill utveckla spelformen 3v3, street-basket. 

Föreningen har under hösten 2021 med medel från KFUM Sverige och 

RF-SISU köpt in två basketkorgar och en termoplastmatta.  

 

Föreningen ansöker nu om delfinansiering för att anlägga en bottenplatta i 

betong på vilken sedan en termoplastmatta fästs och basketkorgar gjuts 

fast i. Bottenplattan är på 21x16m (336 m2). Den totala kostnaden för 

betongplattan och arbete ligger runt 336 000 kr. 

 

KFUM Umeå har ett 10-årigt nyttjanderättsavtal på den befintliga grusplan 

vid Nordahlsvallen som investeringen avser. Anläggningen kommer att 

kunna nyttjas av föreningar, skolan och allmänheten. Föreningen ansvarar 

själva för drift och underhåll. För utveckling av anläggningen kommer 

föreningen att ansöka om medel från Arvsfonden. 
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I förslaget fördelas 170 000 kr. Kvar att fördela från 2022 års budget finns 

4 951 kr. Kvar från tidigare år som föreningar ej har redovisat och 

rekvirerat finns 80 451 kr. 

Beredningsansvariga 

Ida Odeblom, fritidskonsulent 

Beslutet ska skickas till 
KFUM Umeå 
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§ 39 
Diarienr: FN-2022/00029 

Revidering av riktlinjer för fritidsnämndens 

stipendier 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar  

 

att fastställa riktlinjer för fritidsnämndens stipendier i enlighet med 

bilaga 1 med korrigeringar. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden vill genom årliga stipendier uttrycka sin uppskattning över 

ett värdefullt ideellt ledarskap och föreningsengagemang samt uttrycka sin 

uppskattning över goda idrottsliga prestationer som utförts under det 

senaste året. 

 

Riktlinjerna för fritidsnämndens stipendier reviderades senast 2018 och är i 

behov av mindre justeringar. En revidering gäller att priset årets eldsjäl 

tillägnas till minne av Lennart Johansson. Lennart Johansson har under 

många år varit förtroendevald i fritidsnämnden och gick bort i februari 

2022. Övriga revideringar gäller språkliga ändringar, att Föreningsbyråns 

enhetschef ingår i jurygruppen och förtydligande gällande antal 

stipendiater och prissumma. Justeringar är markerade i röd text. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Riktlinjer fritidsnämndens stipendier 2022 

Beredningsansvariga 

Monica Svonni, enhetschef Föreningsbyrå/stab 

Fritidsnämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Johan Asplund (MP) – att stryka meningen: ”Summan fastställs av 

fritidsnämnden.” under rubriken Vad innebär stipendiet? 
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Stipendiet består av ett diplom samt 10 000 kr. Minst fyra, en i varje 

kategori, och max sex stipendiater utses varje år. Summan fastställs av 

fritidsnämnden. 

 

Johan Asplund (MP) med instämmande av Lina Vänglund (S) – att ändra 

formuleringen i den tredje meningen under rubriken Aktiva idrottsutövare 

enligt nedan: 

 

Stipendiaten ska i regel ha vunnit medalj gjort en utmärkande prestation i 

en lag- eller en individuell idrott, på nationell eller internationell nivå. 

 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut – tjänsteskrivelsens 

förslag med ändringar enligt ovan. Ordföranden konstaterar att 

fritidsnämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens förslag med 

korrigeringar. 

Beslutet ska skickas till 
Monica Svonni, enhetschef Föreningsbyrå/stab 
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§ 40 
Diarienr: FN-2022/00010 

Verksamhetsuppföljning T1 2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 
 

att godkänna fritidsnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden 

januari till april 
 

att godkänna fritidsnämndens rapport för perioden januari till april 
 

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för perioden januari till 

april 
 

att den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsförvaltningen har upprättat två rapporter för 

verksamhetsuppföljning av perioden januari-april 2022. En förenklad 

rapport till kommunstyrelsen utifrån beslutade anvisningar (med 

sidbegränsningar), samt en rapport till fritidsnämnden, innehållande 

information från nämndens verksamheter. 

 

Förvaltningen har även följt upp aktiviteter i nämndens riskanalys och 

internkontrollplan för perioden januari-april 2022. 

Beslutsunderlag 

Fritidsnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till april 

Fritidsnämndens rapport för perioden januari till april 

Riskanalys och internkontrollplan uppföljning T1 2022 

Beredningsansvariga 

Monia Sundelin, controller, Sara Nordström, fritidskonsulent 

Björn Söderbäck, HR-chef 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium, märks KS-2021/01163 
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§ 41 

Diarienr: FN-2022/00028 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2021. 

Ärendebeskrivning 

Enligt föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1, 11 §), ska 

arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Syftet är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs 

enligt föreskrifterna. Om det vid uppföljningen framkommer brister i 

arbetsmiljöarbetet ska dessa åtgärdas. Resultatet av uppföljningen är också 

ett underlag för arbetsmiljöarbetet kommande år. 

 

Syftet med uppföljningen ska ske på alla nivåer i organisationen är att: 

• Säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar. 

• Säkerställa att arbetsmiljöarbetet hålls levande genom att det är 

naturlig del av verksamheten på alla nivåer inom förvaltningen. 

• Säkerställa att åtgärderna får effekt och att det leder till en bättre 

arbetsmiljö för alla medarbetare, med fokus på att inga skillnader får 

förekomma mellan kvinnor och män. 

• Säkerställa att nämnderna får från respektive förvaltning en 

sammanställning av den Årliga uppföljning av SAM för att nämnden ska 

kunna fullfölja sitt arbetsmiljöansvar. 

Beslutsunderlag 

Årlig uppföljning SAM fritidsnämnden 2021 

Beredningsansvariga 

Björn Söderbäck, HR-chef 
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§ 42 
Diarienr: FN-2022/00027 

Fiskekort Nydalasjön 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att använda befintligt avgiftsfritt fiskekort för kommunens stadsnära 

vatten och utöka med Nydalasjön. 

 

att uppdra till förvaltningen att under 2022 utreda framtida lösning på 

fiskeförvaltningen i Nydalasjön som överensstämmer med fiskestrategin 

som antogs av nämnden i december 2021. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommunen äger sjön och marken runtom Nydalasjön. Fisket i 

Nydalasjön har sedan 1989 förvaltats av föreningen BlåKnuten på uppdrag 

av Umeå kommun genom fritidsförvaltningen. 

 

Avtalet sades upp av kommunen för omförhandling 2021-10-31 eftersom 

det fanns en vilja att öka tillgängligheten till fiskekort genom att sälja dessa 

även elektroniskt. 

 

Föreningen meddelade efter styrelsemöte med kort varsel inför ny 

avtalsperiod med start 2022-05-01 att de inte accepterade kravet som 

kommunen ställde. 

 

Lösning föreslås i två steg eftersom tiden är för knapp att utreda en 

permanent lösning med kort varsel. Under 2022 föreslås fisket i Nydalasjön 

vara avgiftsfritt. Vidare får förvaltningen i uppdrag att under 2022 utreda 

en framtida lösning på fiskeförvaltningen i Nydalasjön som 

överensstämmer med fiskestrategin som antogs av nämnden i december 

2021. 

Beredningsansvariga 

Anders Linder, verksamhetschef Drift 
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Fritidsnämndens beslutsordning 

Under ärendets handläggning uppmärksammas den skrivelse som 

sportfiskeklubben BlåKnuten skickat in till fritidsnämnden 2022-05-16. I 

skrivelsen ger föreningen sin bild av situationen när avtalet med Umeå 

kommun Fritid skulle omförhandlas inför 2022. Lennart Arvidsson (V), Åsa 

Heikka (S), Roger Persson (M), Sofia Stolt (V), Johan Asplund (MP) och 

Daniell Andersson (V) ställer frågor till förvaltningen som Anders Linder och 

Stefan Hildingsson besvarar. Efter avslutad diskussion konstaterar 

ordföranden att nämnden är redo att gå till beslut. Ordföranden finner att 

fritidsnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Johan Sandberg, Mark och exploatering 

Marlene Olsson, Miljö och Hälsoskydd 
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§ 43 
Diarienr: FN-2022/00030 

Fritidsnämndens sammanträdestider 2023 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att fastställa sammanträdestider för 2023 enligt förslag nedan. 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till sammanträdestider för 2023 har tagits fram. 

 

25 januari  kl. 13.15 

22 februari  kl. 13.15 

22 mars  kl. 13.15 

26 april  kl. 13.15 

24 maj  kl. 13.15 

30 augusti  kl. 13.15 

27 september kl. 13.15 

25 oktober  kl. 13.15 

22 november  kl. 13.15 

13 december  kl. 13.15 

 

Fritidsnämndens sammanträden hålls på onsdagar. 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

Monia Sundelin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Kommunikationsavdelningen 

Fritidsnämndens ledamöter och ersättare 

Berörda tjänstepersoner 
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§ 44 
Diarienr: FN-2022/00003 

Information och rapporter maj 2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Hållbar platsutveckling Umeå, case Ersmarksberget 

Näringslivsutvecklare Karin Björk redogör, tillsammans med Per Rönnlund 

och Stefan Sehlstedt från IFK Umeå, för innehållet i den förstudie som 

genomförts om Ersmarksberget. Uppdraget i förstudien var att undersöka 

förutsättningarna för en multifunktionell utomhusarena och friluftsområde 

i anslutning till Ersmarksberget. Del 1 i projektet Hållbar platsutveckling 

Umeå är nu avslutad och nu följer del 2 som pågår till mars 2023. I del 2 

ingår bl a att göra en fördjupad ekonomisk analys. 

 

Lovsatsningen – gratis lovaktiviteter 

Sara Nordström, fritidskonsulent, informerar om projektverksamheten 

Lovsatsningen – gratis lovaktiviteter som under 2022 finansieras med 

medel från utvecklingsanslaget för social hållbarhet. Projektet omfattar 

gratis aktiviteter på loven, strategisk kommunikation för att nå målgruppen 

och samordning mellan ett flertal olika aktörer. Ca 14 000 unga beräknas 

ingå i målgruppen. Händer på lovet-kortet delas ut innan sommarlovet till 

alla barn i förskoleklass till årskurs 9 i Umeå kommun. 

 

Redovisning av seniorsatsningen 2021 och planer inför 2022 

Sofia Eriksson, projektansvarig för seniorsatsningen, informerar om 

aktiviteter som genomförts under 2021 och planerade aktiviteter för 2022. 

Seniorsatsningen, som pågått sedan 2017, initierades av äldrenämnden och 

genomförs i samarbete med fritidsnämnden. Syftet är att arbeta med ökad 

fysisk aktivitet för framför allt seniorer som bor kvar i sina hem.  
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Fritidsdirektören informerar 

• Jämförelse utbetalda aktivitetsstöd hösten 2021 och 2019. 
För våren 2020, hösten 2020 och våren 2021 fattade nämnden beslut 
om utbetalning av kompletterande aktivitetsstöd. Syftet var att 
föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet och erhåller 
aktivitetsstöd inte skulle drabbas negativt av coronapandemin. Vid en 
jämförelse av utbetalda aktivitetsstöd mellan hösten 2021 och hösten 
2019 kan inte förvaltningen se ett mönster där någon viss grupp inom 
föreningslivet uppvisar stora avvikelser. Förvaltningen gör därför 
bedömningen att ett beslut om kompletterande aktivitetsstöd för 
hösten 2021 inte är aktuellt. 

• Ari Leinonen (S) och controller Monia Sundelin har avlagt rapport till 
KSNAU 2022-05-10 med anledning av prognosticerat underskott. 

• Förberedelser i verksamheterna inför sommaren 2022 
 

Kort rapport från idrottshögskolans forskningsdag 13 maj 

Ari Leinonen (S), Joline Göttfert (M), Lennart Arvidsson (V) och Anders 

Hägglund (S) rapporterar från Idrottshögskolans forskningsdag. 

 

Övriga frågor 

Solveig Granberg (C): Kan Händer på lovet-korten också överlämnas till 

Kompetenscentrum för flerspråkighet så att personalen kan dela ut dessa 

till barn från Ukraina som går där för undervisning? 

Sara Nordström svarar att kontakt tagits med Kompetenscentrum för 

flerspråkighet och de kommer att få Händer på lovet-kort att dela ut. 

 

Johan Asplund (MP): Aktivitetsområden på Tomtebo. 

Johan Asplund (MP) redogör för behov av aktivitetsmöjligheter för äldre 

barn och ungdomar på Tomtebo, t ex genom att anlägga en skatepark 

enligt förslag i inkommen skrivelse till fritidsnämnden från en elev på 

Sjöfruskolan. 

Stefan Hildingsson noterar behovet och tar frågan vidare. 

Beredningsansvariga 

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 45 
Diarienr: FN-2022/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut maj 2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för maj 2022. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning och redovisar anmälningsärenden till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Fritidsdirektör 

Delegationsbeslut 2022-04-11: Angående begäran om tillgång till 

personuppgifter enligt artikel 15 dataskyddsförordningen, dnr: FN-

2022/00009-2 och FN-2022/00009-3 

 

Föreningsbyrån 

Anmälningsärenden maj, dnr: FN-2022/00004-16 

 

Anmälningsärenden 

Allmänna ärenden 

KSNAU beslut 2022-04-05 § 120 ”Rekommendation: Politiska möten”, dnr: 

FN-2022/00002-73 

 

KF beslut 2022-04-25 § 88 ”Årsredovisning 2021, ansvarsfrihet, 

resultathantering och ombudgetering investeringar”, dnr: FN-2021/00085-

25 

 

KF beslut 2022-04-25 § 95 ”Avsägelse: Ersättare i fritidsnämnden Jasmine 

Johansson (MP)”, dnr: FN-2022/00002-74 
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Förvaltningsrätten i Umeå, Beslut 2022-05-05 Mål nr 80-22, FN-

2022/00008-7 

Beredningsansvariga 

Eva Lindgren, fritidskonsulent 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

 
 


