
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-10-27 

 

Fritidsnämnden 

Tid: Onsdagen den 27 oktober 2021 kl. 10:00-11.50, 13.15-17.00 

Plats: Fullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6A 

Beslutande: Ari Leinonen (S), ordförande 
Lennart Johansson (M), vice ordförande 
Anders Hägglund (S), tjg. ersättare för Åke Johansson (S) 
Lina Vänglund (S) 
Bengt Holm (S), tjg. ersättare för Åsa Heikka (S) 
Gabriel Farrysson (M), tjg. ersättare för Oliver Granered (M) 
Roger Persson (M) 
Lennart Arvidsson (V) 
Sofia Stolt (V) 
Solveig Granberg (C) 
Johan Asplund (MP) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Roger Persson (M)  
  

 

Sekreterare:        §§ 66-72 

 Elisabeth Anttu 

 

Ordförande:      

 Ari Leinonen (S) 

 

Justerare:      

 Roger Persson (M)  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Anslaget har satts upp: 2021-11-02 

Anslaget tas ner: 2021-11-24 

Förvaringsplats: Fritidsförvaltningen, Umeå kommun 

Underskrift:   
 Elisabeth Anttu
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Sylvi Lundberg (S) 

Emilia Barsk (S) 

David Andersson (M), §§ 66-69, del av § 70 

Daniell Andersson (V) 

Carinne Sjöberg (L), §§ 66-69, del av § 70 

 

 

Tjänstemän 

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör 

Åsa S Boman, avd. chef, §§ 66-69 

Monia Sundelin, controller, del av § 70 

Ida-Maria Hallberg, fritidskonsulent, §§ 66-67 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator stadsledningskontoret, del av § 70 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 66 
Diarienr: FN-2021/00006 

Godkännande av dagordning och fråga om jäv 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna sammanträdets dagordning med följande tillägg: 

 

extra ärende - byte av datum för fritidsnämnden i december, behandlas 

under punkten Fritidsnämndens sammanträdestider 2021 

 

Lennart Johansson (M): Rapport från internationell brottningstävling i 

Umeå, behandlas under punkten Information och rapporter oktober 2021 

 

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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§ 67 
Diarienr: FN-2021/00145 

Tillfälligt utökade kriterier för fritidsnämndens 

utvecklingsstöd 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar  

 

att godkänna Föreningsbyråns förslag om tillfälligt utökade kriterier för 

fritidsnämndens utvecklingsstöd. 

Ärendebeskrivning 

Föreningsbyrån vill, med anledning av pandemin och dess konsekvenser, 

inför årets sista utlysning och handläggning av fritidsnämndens 

utvecklingsstöd, tillfälligt utöka kriterierna för aktiviteter som 

föreningslivet kan söka bidrag för. Syftet är att möjliggöra för föreningslivet 

att utföra interna insatser för den egna föreningen med hjälp av bidrag. 

 

Fritidsnämndens utvecklingsstöd har två olika inriktningar, Folkhälsa och 

anläggningar samt Rättigheter och samhällsnytta, och handläggs vid fem 

uppsamlingstillfällen per år: 31 januari, 15 mars, 15 maj, 15 september 

samt 15 november. Föreningar kan normalt söka för öppna och tillgängliga 

aktiviteter och arrangemang av tillfällig karaktär. De tillfälligt utökade 

kriterierna av utvecklingsstöd till föreningar skulle innebära att föreningar i 

denna, för året sista ansökningsomgång, även har möjlighet att söka för 

interna insatser som har till syfte att gynna föreningsutvecklingen och/eller 

föreningens fortlevnad. Till exempel: 

 

• Utbildningsinsatser, t ex ledare, styrelse, volontärer, 

digitalisering, föreningsdemokrati 

• Interna insatser för medlemmar t ex kick-off 

• Marknadsföringsinsatser för nyrekrytering av medlemmar 

 

Föreningsbyrån har med anledning av pandemin genomfört en 

undersökning med syfte att ta reda på status för Umeå kommuns 
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föreningsliv och hur föreningarna har påverkats. I föreningsenkäten 

berättar Umeå kommuns föreningsliv bland annat om medlemstapp, att 

sammanhållningen och gemenskapen påverkats negativt, svårigheter med 

att engagera och aktivera ledare och utmaningar kring digitaliseringen som 

ställt nya krav på föreningslivet. Föreningsbyrån vill att de tillfälligt utökade 

kriterierna ska möjliggöra för föreningslivet att kunna utföra insatser för att 

förbättra den interna situationen inom föreningen. 

 

Föreningsbyrån har som mål att bevilja 100 % av föreningsbidragen. Under 

coronapandemin har antalet inkomna ansökningar för Föreningsbyråns 

utvecklingsstöd minskat. Till exempel: 

 

År 2019 = 97 beviljade ansökningar, 100 % av budget 

År 2021 = 22 beviljade ansökningar, 56 % av budget 

 

Antalet minskade ansökningar från föreningslivet innebär att kvarvarande 

medel att fördela 2021 är 420 200 kr (beviljat fram till idag 526 280 kr). Den 

15 november är sista tillfället att söka utvecklingsstöd för år 2021. 

 

Föreningsbyråns bedömning är därför att de tillfälligt utökade kriterierna 

för utvecklingsstödet inte kommer att påverka möjligheten att bevilja 

övriga ansökningar inom ramen för utvecklingsstödet. 

Beredningsansvariga 

Ida-Maria Hallberg, fritidskonsulent 

Beslutet ska skickas till 
Föreningsbyrån 
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§ 68 
Diarienr: FN-2021/00146 

Namnförslag på ny idrottshall på Teg 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att föreslå namnet ”Jubileumshallen Teg” för den nyligen uppförda 

idrottshallen på Teg (år 2021) som en del i Umeås 400-årsfirande. 

Ärendebeskrivning 

Den 22 juni 2022 är det 400 år sedan Umeå fick sina stadsprivilegier, en 

händelse som Umeå delar med många andra städer runt om i Sverige. 

Fullmäktige har beslutat att Umeås 400-årsfirande ska ha följande tre 

huvudinriktningar: 

 

1. En möjlighet att engagera sig för Umeås befolkning, förenings- och 

näringsliv 

2. En stadsfest 

3. Ett bestående landmärke av något slag 

Ett landmärke kan uttryckas på många olika sätt t ex ett konstverk, en 

byggnad, bro, markområde etc. När Umeå firade 300 år 1921 gavs 

Gammliaområdet till Umeå som gåva och området har sedan över tid 

successivt utvecklats. 

 

Kommunfullmäktige har delegerat namnsättning av kommunala 

institutioner till byggnadsnämnden som i sin tur gett delegationsansvar till 

ortnamnshandläggaren. 

Beredningsansvariga 

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör 
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Fritidsnämndens beslutsordning 
Yrkanden 

Lennart Arvidsson (V) med instämmande av Anders Hägglund (S) – att 

föreslå namnet ”Jubileumshallen Teg”. 

 

Lennart Johansson (M) – att vänta med att avgöra ärendet till efter lunch. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska avgöras nu eller efter lunch 

och konstaterar att nämnden beslutar att avgöra ärendet nu. Ordföranden 

uppfattar att det finns ett förslag till beslut – att föreslå namnet 

”Jubileumshallen Teg” och finner att fritidsnämnden beslutar i enlighet 

med detta förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Ortnamnshandläggaren, byggnadsnämnden 
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§ 69 
Diarienr: FN-2020/00196 

Utredning - Fritid unga 2030 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att ställa sig bakom förslagen i utredningen med förtydligandet att Fritid 

ungas öppna verksamhet ska riktas till följande åldersgrupper: 

 

• Fritidsgårdar, målgrupp åldern 13–17 år (med fokus på högstadiet). 

• Ungdomens hus, målgrupp gymnasieåldern 16-23 år (med fokus på 

åldrarna 16–20 år). 

 

att uppdra till förvaltningen att implementera förslagen i ordinarie 

verksamhet och styrdokument. 

Ärendebeskrivning 

Hösten 2020 gav fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda 

verksamheten inom Fritid unga. Uppdraget innebar att se över och 

analysera förutsättningar, målgrupper och prioriteringar i verksamheten. 

 

Uppdragsbeskrivningen innebar att en nulägesanalys av verksamheten 

samt en omvärlds- och målgruppsanalys skulle göras. Avdelningen har 

jobbat med detta under 2021 och personalen har varit delaktig i att göra 

analyserna. Fritid ungas ledningsgrupp har arbetat med prioriteringar 

utifrån dessa. Personalen har haft möjlighet att lämna synpunkter på 

förslagen i utredningen. 

 

Andra nämnder har också önskat få yttra sig om förslagen i utredningen. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Utredning Fritid unga 2030 

Bilaga 2. Utredningsuppdrag 
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Beredningsansvariga 
Åsa Säfsten Boman, avd. chef 

Sara Nordström, fritidskonsulent 

Fritidsnämndens beslutsordning 

Under ärendets handläggning gör Åsa S Boman ett förtydligande angående 

målgruppen för öppen verksamhet vid Ungdomens hus och presenterar 

följande förtydligande i utredningen: 
 

Fritid ungas olika verksamhet ska riktas till följande åldersgrupper 

 

Öppen verksamhet 

Med öppen verksamhet menas aktiviteter för spontanbesök 

• Fritidsgårdar, målgrupp åldern 13–17 år (med fokus på högstadiet). 

• Ungdomens hus, målgrupp gymnasiet gymnasieåldern 16–23 år 

(med fokus på åldrarna 16–20 år). 

I Sverige kan man gå på gymnasiet upp till 23 års ålder. Ett förtydligande av 

gymnasieåldern blir därför 16–23 år. Marknadsföringen kommer dock att 

rikta sig till ungdomar 16–20 år. 

 

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut – 

tjänsteskrivelsens förslag med förtydligandet att Fritid ungas öppna 

verksamhet ska riktas till följande åldersgrupper: 

 

• Fritidsgårdar, målgrupp åldern 13–17 år (med fokus på högstadiet). 

• Ungdomens hus, målgrupp gymnasieåldern 16-23 år (med fokus på 

åldrarna 16–20 år). 

 

Ordföranden finner att fritidsnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens 

förslag med förtydligandet enligt ovan. 
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§ 70 
Diarienr: FN-2021/00003 

Information och rapporter oktober 2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Riktlinjer för aktiverande styrning i Umeå kommun 

Grunduppdrag för nämnden 

Verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning 

Översyn av reglemente 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator stadsledningskontoret 

 

Förslag fördelning av budgetram 2022 

Monia Sundelin, controller 

 

Analys nettokostnadsjämförelse fritidsverksamhet 

Monia Sundelin, controller 

 

Frågor från David Andersson (M) 

Hur jobbar klubbar/idrottsföreningar om de upptäcker missförhållanden 

eller att barn/ungdomar far illa? 

Ger fritidsnämnden pengar till Björklöven? 

Håller Björklöven på med select hockey och toppning? 

Stefan Hildingsson svarar på frågorna 

 

Workshop: Riskanalys och riskbedömning, steg i arbetet med 

internkontrollplan för 2022 

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör 
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Fritidsdirektören informerar: 

• Invigning av Thorenhallarna 

• Carlslund - idrottshall och konstgräsplan 

• SM-veckan 2023 

• Rapport från dialog mellan Björklöven och förstärkt presidium 
angående omklädesrum och investeringar 

• Umeå idrottsgala 

• Fritidsnämndens sammanträden i november och december 

• Rapport från möte med tekniska nämndens presidium och teknisk 
direktör om båtlivet i Umeå 

• Tider för föreningslivet på kommunens badanläggningar  

• SFKs Erfarenhetskonferens blir digital 
 

Rapport från internationell brottningstävling i Umeå 15-17 oktober 

Lennart Johansson (M) 

 

Rapport från Umebrå Forum 

Ari Leinonen (S), Lennart Johansson (M) och Gabriel Farrysson (M) 

 

Rapport från Umegrationsforum 

Lina Vänglund (S) och Daniell Andersson (V) 

Beslutsunderlag 

KS beslut 2021-08-17 § 158 ”Anvisning om grunduppdrag samt översyn av 

nämndernas reglementen” 

Anvisning om grunduppdrag samt översyn av nämndernas reglementen 

Nettokostnadsanalys fritidsverksamhet 

FN Bilaga nettokostnadsavvikelser 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
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§ 71 
Diarienr: FN-2020/00166 

Fritidsnämndens sammanträdestider 2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att byta dag för fritidsnämndens sammanträde i december från onsdag 

15 december till fredag 17 december och att det blir en heldagsnämnd. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i augusti 2020 att 

sammanträdet i december 2021 skulle äga rum onsdag 15 december 

kl. 13.15. 

 

Under hösten har det framkommit att ett planeringsseminarium – Nuläge 

och framtid (tidigare Om- och invärld) ska genomföras onsdag förmiddag 

15 december. Till seminariet kallas bl a alla förtroendevalda i 

kommunfullmäktige och fritidsdirektör. Ett flertal av de förtroendevalda i 

fritidsnämnden sitter också i kommunfullmäktige. En bedömning av antalet 

ärenden för nämnden i december har gjorts som visar på att det behövs 

mer tid är en eftermiddag för nämndens ärenden. Förslaget till beslut är 

därför att byta dag för nämnden i december från onsdag 15 december till 

fredag 17 december och att det blir en heldagsnämnd. 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunikationsenheten 

Fritidsnämndens ledamöter och ersättare 

Berörda tjänstepersoner 
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§ 72 
Diarienr: FN-2021/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut oktober 

2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för oktober 2021. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning och redovisar anmälningsärenden till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Föreningsbyrån 

Anmälningsärenden oktober, dnr: FN-2021/00004-24 

 

Anmälningsärenden 

Personuppgiftsincidenter 

Under perioden 2021-07-01—09-30 finns det inga personuppgiftincidenter 

att rapportera, dnr: FN-2021/00004-25 

 

Allmänna ärenden 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts beslut 2021-09-21 § 287 

”Rekommendation: Politiska möten efter 28 september 2021”, dnr: FN-

2021/00002-136 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-27 § 200 ”Motion 32/2020: Utarbeta 

en utvecklingsplan för grönområdet nedströms Backens kyrka; Jan 

Hägglund (AP) och Davis Kaza (AP)”, dnr: FN-2020/00231-3 
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Beredningsansvariga 
Eva Lindgren, fritidskonsulent 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

 
 


