
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-10-19 

 

Fritidsnämnden 

Tid: Onsdagen den 19 oktober 2022 kl. 13:15-16.30 

Plats: Esplanaden, Länken 3 trappor, Stadshuset 

Beslutande: Ari Leinonen (S), ordförande 
Joline Göttfert (M), vice ordförande 
Åke Johansson (S) 
Anders Hägglund (S), tjg. ersättare för 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) §§ 58, 63-64 
Bassam Achour (MP), tjg. ers. för Johan Asplund (MP) §§ 59-
62 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Joline Göttfert (M) 
 

Sekreterare:        §§ 58-64 

 Elisabeth Anttu 

 

Ordförande:      

 Ari Leinonen (S) 

 

Justerare:      

 Joline Göttfert (M) 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
Organ: Fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-10-19 

Anslaget har satts upp: 2022-10-25 

Anslaget tas ner: 2022-11-16 

Förvaringsplats: Fritidsförvaltningen, Umeå kommun 

Underskrift:   
 Elisabeth Anttu
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Övriga deltagare 

 

Ledamot närvarande del av § 

Johan Asplund (MP), del av § 59 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Sylvi Lundberg (S) 

Mathilda Elfgren Schwartz (S) 

Lars Ove Renberg (C) 

Carinne Sjöberg (L) 

Bassam Achour (MP), § 58, del av § 63 

 

Tjänstemän 

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör 

Anders Linder, verksamhetschef 

Åsa S Boman, §§ 60-61, deltar på distans 

Monia Sundelin, controller, del av § 61, 62, del av § 63 

Monica Svonni, enhetschef 

Frida Hald, fritidskonsulent, §§ 58-62, del av § 63 

Mikael Nordfeldth, personalföreträdare Kommunal 

Ann-Margrethe Iseklint, strategisk utvecklare, del av § 63 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 58 
Diarienr: FN-2022/00006 

Val av justerare, godkännande av dagordning och 

fråga om jäv 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 
 

att vice ordförande som regel utses att justera nämndens protokoll 
 

att godkänna sammanträdets dagordning med följande tillägg: 
 

Roger Persson (M): Önskemål om att Anders Hägglund (S) redogör för 

damfotbollens förutsättningar i norra Sverige. 
 

Gabriel Farrysson (M): Hur ser visselblåsarfunktionen ut för Fritid? 
 

att de två tilläggen behandlas under punkten Information och rapporter, 

Övriga frågor 
 

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 

Fritidsnämndens beslutsordning 

Yrkande 

Roger Persson (M) – att vice ordförande som regel utses att justera 

nämndens protokoll. 

 

Ordföranden finner att fritidsnämnden beslutar att bifalla förslaget. 
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§ 59 

Diarienr: FN-2022/00032 

Revisionens granskning av avtalsförvaltning 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att fastställa förslag till yttrande enligt nedan. 

Ärendebeskrivning 

EY har fått i uppdrag av kommunrevisorerna att granska om 

kommunstyrelsen och berörda nämnder har säkerställt en ändamålsenlig 

avtalsförvaltning med tillräcklig intern kontroll av kommunens ingångna 

avtal.  

 

Kommunrevisorerna bedömer att äldrenämnden, individ- och 

familjenämnden, för- och grundskolenämnden, gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden inte har 

säkerställt tydliga och uppföljningsbara avtal i respektive nämnds 

direktupphandlingar. 

 

Kommunrevisorerna rekommenderar kommunstyrelsen och övriga 

granskade nämnder att säkerställa en tillräcklig intern kontroll i sin 

avtalsförvaltning för upphandlade och direktupphandlade avtal, inklusive 

en ändamålsenlig lagring, klassificering, samt planering och utförande av 

uppföljning. 

 

Fritidsnämndens yttrande 

Som nämns i rapporten hanterar fritidsnämnden främst avtal med ideella 

föreningar och de direktupphandlade avtalen rör främst mindre driftavtal 

med lokala föreningar.  

 

Inför säsongsstart genomförs ett möte för att planera verksamheten och 

rollfördelningen mellan förvaltningen och föreningen. Båda avtalsparterna 

är delaktiga i verksamheten under säsongen. Uppföljning av avtalet 

genomförs av avtalsansvarig enhetschef. Enhetschefen är även den som 
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har detaljkunskap om verksamheten och om hur saker har fungerat under 

säsongen. En förutsättning för att samarbetet mellan kommunen och 

föreningen ska fungera, är den dialog som sker löpande under säsongen.  

 

En uppföljning genomförs säsongsvis, även om den skulle kunna bli mer 

formaliserad. Uppföljningen har till viss del försvårats på grund av 

personalomsättning på tjänsten som ansvarig enhetschef de senaste åren. 

Detta har inneburit att även verksamhetschefen har deltagit i dialogen med 

föreningen.  

 

Förvaltningen har identifierat avtal som ett utvecklingsområde och arbetar 

med frågan. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport granskning av avtalsförvaltning 

Beredningsansvariga 

Anders Linder, verksamhetschef 

Frida Hald, fritidskonsulent 

Beslutet ska skickas till 
Kommunrevisionen 
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§ 60 
Diarienr: FN-2022/00036 

Utvecklingsanslag för social hållbarhet 2023 Kultur 

och Fritid 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna ansökan till utvecklingsanslaget för social hållbarhet 2023, 

Kultur och Fritid och skicka den vidare för beslut. 

Ärendebeskrivning 

Programavdelningen och Kulturskolan vill i samarbete med Fritid Unga och 

Riksteatern arbeta med ungas kulturintresse i stadsdelarna. Vi vill skapa 

förutsättningar för de unga att själva arrangera de kulturaktiviteter de 

önskar, där de bor, eller om de hellre önskar, i våra egna lokaler och scener 

i centrum. Projektet kommer att arbeta utifrån en nationell modell med 

s.k. Kultur Crews, där unga sätter agendan för sina egna kultur- och 

konstarrangemang och där projektledare, teamledare, fritidsledare och 

kulturskolepedagoger stöttar, kompetenshöjer och möjliggör de ungas 

egna idéer för en offentlig publik. 

 

Med projektet vill vi starta kultur crews i Holmsund, på Ålidhem och på 

Mariehem. Den primära målgruppen är 15-20 år, men vi välkomnar även 

yngre deltagare, från 13 år. Målet med projektet är dels att lyssna på de 

unga medborgarnas idéer och förslag för att de själva kan ta initiativ till en 

meningsfull fritid med kultur i fokus, dels att skapa förutsättningar för nya 

arrangörer och en återväxt av föreningslivet i Umeå samt att projektet i 

slutändan leder till fler konst- och kulturupplevelser för en offentlig publik i 

våra olika stadsdelar. 

 

Samverkan med Fritid Unga innebär att vi kan hitta unga intresserade inte 

bara i Kulturskolans verksamhet, utan även på fritidsgårdarna i nämnda 

områden. Samarbetet med Riksteatern ger deltagarna 

arrangörskompetens, samt ett regionalt och nationellt sammanhang och 

möjlighet att träffa andra unga med liknande intressen. 
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Beslutsunderlag 

Ansökan Utvecklingsanslag för social hållbarhet Kultur och Fritid 

(KulturCrew Umeå) 

Beredningsansvariga 

Beatrice Hammar, kulturskolechef 

Elin Hellrönn, programchef Kultur 

Åsa Säfsten Boman, verksamhetschef Fritid Unga 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 

Beatrice Hammar, kulturskolechef 

Elin Hellrönn, programchef Kultur 

Fredrik Lindegren, kulturdirektör 

Åsa Säfsten Boman, verksamhetschef Fritid Unga 

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör 
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§ 61 
Diarienr: FN-2022/00036 

Utvecklingsanslag för social hållbarhet 2023 Skola, 

Socialtjänst och Fritid 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna ansökan till utvecklingsanslaget för social hållbarhet 2023, 

Skola, Socialtjänst och Fritid och skicka den vidare för beslut. 

Ärendebeskrivning 

I denna ansökan vill de tre sökande förvaltningarna (Skola, Socialtjänst och 

Fritid) fokusera på att fortsätta utveckla arbetssätt för att stärka 

resurssvaga unga och utveckla samverkan mellan förvaltningarna kring 

främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. En mer utvecklad 

samverkan och ökad tillit ska leda till att vi mer effektivt ska kunna möta 

våra gemensamma utmaningar.  

 

Den nu framtagna ansökan är en fortsättning på de tidigare beviljade 

projektet kring Operativa teamet och Social insatsgrupp (SIG) samt en 

komplettering med Ungdomsteamet SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid). 

I denna ansökan finns också Fritid med som medsökande. 

 

Syfte med ansökan är att: 

• skapa förutsättningar för att utveckla den förebyggande insatsen 

Operativa teamet, vidga den till att även innefatta högstadiet, 

undersöka möjligheten att inkludera Fritid i samverkan samt skapa 

möjligheter att framgångsrikt vidga insatsen till ett annat 

geografiskt område.  

• utveckla och vidga samverkan SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid) 

ungdomsteam till att innefatta både högstadiet och gymnasiet. 

• utveckla och utvärdera SIG (Social insatsgrupp). 
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Mål med Operativt team 

• Skola och Socialtjänst och Fritid skall i samverkan skapa 

förutsättningar för att Operativa teamet ska kunna arbeta med 

helheten skola-fritid-hem för att skapa en tryggare miljö och 

meningsfull fritid och därmed förbättra både pojkars och flickors 

förutsättningar att lära. 

• Att öka förutsättningarna för att fler barn ska klara grundskolan 

med fullständiga betyg. 

• Att via skolan nå föräldrar genom att bygga relationer till barn i 

mellanstadie- och högstadieåldern. 

• Sprida insatsen till att omfatta barn i högstadieåldern samt till ett 

ytterligare område beläget inom de nordöstra stadsdelarna. 

• Arbeta med att motverka problematisk skolfrånvaro samt att 

försöka bryta isoleringen hos hemmasittare. 

• Att tydliggöra funktion och roll för Operativa teamet, SSPF 

Ungdomsteam och de Lokala förebyggande råden. 

 

Mål med SSPF ungdomsteam 

• Barn och ungdomar som riskerar att vara på väg in i ett missbruk 

och/eller kriminalitet snabbt ska kunna upptäckas och erbjudas 

samordnade insatser från flera aktörer utifrån ett gemensamt 

förhållningssätt. 

• Sprida samverkan till Ålidhem, norra Ålidhem och Carlshöjd. 

• Sprida samverkan till Dragonskolan. 

• Skapa möjligheter för att framgångsrikt sprida samverkan till 

Midgårdsskolan. 

• Att tydliggöra funktion och roll för Operativa teamet, SSPF 

Ungdomsteam och de Lokala förebyggande råden. 

 

Mål med social insatsgrupp (SIG) 

• Att i samverkan med polis kunna erbjuda en strukturerad insats till 

unga som redan debuterat i kriminalitet och jobba mot alternativa 

livsval, liksom att öka möjlighet till uppnående av 

gymnasiekompetens. 

• Utveckla och utvärdera om och i så fall hur insatsen social 

insatsgrupp ska kunna övergå från projekt till ordinarie verksamhet. 
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Beslutsunderlag 

Ansökan Utvecklingsanslag för social hållbarhet Skola, Socialtjänst och 

Fritid 

Beredningsansvariga 

Annette Forsberg, verksamhetschef IFO utförare  

Jonas Jakobsson, biträdande verksamhetschef IFO utförare  

Fredrik Strandgren, enhetschef för- och grundskola  

Åsa Säfsten Boman, verksamhetschef Fritid Unga 

Cathrin Backman Löfgren, utbildningsstrateg, gymnasieskolan, 

vuxenutbildningen, arbetsmarknad och integration 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 

Karolina Lundqvist, socialdirektör 

Annette Forsberg, verksamhetschef IFO utförare 

Jonas Jakobsson, biträdande verksamhetschef IFO utförare 

Ann-Christin Gradin, utbildningsdirektör 

Fredrik Strandgren, enhetschef för- och grundskola 

Cathrin Backman Löfgren, utbildningsstrateg, gymnasieskolan, 

vuxenutbildningen, arbetsmarknad och integration 

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör 

Åsa Säfsten Boman, verksamhetschef Fritid Unga 
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§ 62 
Diarienr: FN-2022/00005 

Kurser och konferenser 2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att anmäla Ari Leinonen (S), Roger Persson (M), Sylvi Lundberg (S) och 

Carinne Sjöberg (L) till Umegrationsforum den 10 november 

 

att ytterligare en person kan anmäla sig via nämndsekreteraren. 

Ärendebeskrivning 

Umegration är ett årligt forum där flera aktörer från civilsamhället och 

Umeå kommun möts för att diskutera integration i Umeå. I år arrangeras 

Umegrationsforum av studieförbunden i Umeå på uppdrag av Umeå 

kommun. 

 

Årets Umegrationsforum äger rum 10 november på Klossen Ålidhem. 

Ramtiderna är satta till kl. 17.00-21.00 och programmet kommer att 

meddelas vid senare tillfälle. 

Beslutsunderlag 

Umegration 2022 – Save the date 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Nämndsekreteraren anmäler de personer som valts 
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§ 63 
Diarienr: FN-2022/00003 

Information och rapporter oktober 2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Välkommen till ny förtroendevald 

Ordförande Ari Leinonen (S) hälsar Mathilda Elfgren Schwartz (S) 

välkommen som ny ersättare i fritidsnämnden. 

 

Återkoppling på yttrande – Åtgärdsprogram för Umeås lokala miljömål 

Ann-Margrethe Iseklint, strategisk utvecklare, redogör för hur 

åtgärdsprogrammet omarbetats efter remissomgången. 

Åtgärdsprogrammet planeras tas upp till beslut i kommunfullmäktige i 

november. En dialog följer i nämnden och Ann-Margrethe Iseklint noterar 

följande synpunkter: 

• Joline Göttfert (M): 

Av fritidsnämndens yttrande framgår att slutdatum för ÅtgärdsID 196 

(Tillhandahålla miljöstationer vid hamnar och möjliggöra båtbottentvätt 

eller miljöeffektiva lösningar för fritidsbåtar) bör flyttas fram från 2024 

till 2026. I det reviderade åtgärdsprogrammet står det fortfarande 

2024. 

• Johan Asplund (MP): 

När återvinningsstationen vid Tavelsjön blir överfull sprids sopor via 

vattnet. 

• Johan Asplund (MP): 

I fritidsnämndens yttrande står det (bilaga Svarstabell för 

åtgärdsprogrammet) att Fritid satt som mål att minska tjänsteresor och 

frågan är vad det innebär i praktiken. Ann-Margrethe Iseklint upplyser 

om att Umeå kommuns resepolicy är återremitterad och ska 

uppdateras. 
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Förslag till verksamhetsplan och budget 2023 

Monia Sundelin, controller och Frida Hald, fritidskonsulent går igenom 

förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år och noterar 

synpunkter från nämnden. Beslut tas på fritidsnämnden i november. 

 

Riskanalys – steg i arbetet med internkontrollplan för 2023 

Frida Hald presenterar kontrollområden och identifierade risker inom 

fritidsnämndens område som nämnden varit delaktig i att ta fram. Därefter 

värderar nämnden riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. 

Internkontrollplanen beslutas på fritidsnämnden i november. 

 

Fritidsdirektören informerar 

• Kamratmiddag TV-pucken, fredag 4 november kl. 19.30, Facit Bar 

Från nämnden deltar sju personer. 

• Onsdag 23 november sista nämnden för mandatperioden 

Fritidsnämnden 23 november blir en heldagsnämnd med start kl. 09.00 

då det är många ärenden som ska upp till beslut. Nämnden får också 

besök av kommunrevisionen kl. 13.15-14.00 för det årliga dialogmötet. 

• Fritidsbanken 

Fritidsbanken och Umeå kommun håller på att se över möjligheterna 

för ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att på så sätt skapa mer 

långsiktighet i Fritidbankens arbete. 

• Invigning av ny mötesplats vid Bräntberget 

Lördag 5 november kl. 13.00. 

• Invigning av fritidsgården på Teg 

Onsdag 16 november kl. 18.00. 

• Uppdrag att se över externa förhyrningar 

Nämnden får en rapport om hur förvaltningen arbetar med frågan. 

• Nytt investeringsspår inom Umeå kommun 

Nämnden får information i ärendet. 

• SM-veckan sommar 2023 

Förra veckan var en delegation från bl a SVT och Riksidrottsförbundet i 

Umeå för att titta på anläggningarna som ska användas nästa år i 

samband med SM-veckan. 

• Energikris och säsongslängder 

Frågan har lyfts till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt vikten 

av att få igång en dialog med Riksidrottsförbundet. 
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Övriga frågor 
Roger Persson (M): Önskemål om att Anders Hägglund (S) redogör för 

damfotbollens förutsättningar i norra Sverige. 

Anders Hägglund (S) beskriver utifrån sina erfarenheter de ekonomiska 

utmaningar som speciellt damlag möter när de kvalificerar sig för högre 

seriespel. 

 

Gabriel Farrysson (M): Hur ser visselblåsarfunktionen ut för Fritid? 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare informerar om att Umeå kommun på 

sin hemsida har information om visselblåsarfunktionen. Anmälan kan göras 

på ett flertal olika sätt och det går att vara anonym vid anmälan. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag FN 2022-02-16 § 13 Svar på remiss: Åtgärdsprogram för 

Umeå kommuns miljömål 

Svarstabell för åtgärdsprogrammet, fritidsnämnden 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 64 
Diarienr: FN-2022/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut oktober 

2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 
 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning och redovisar anmälningsärenden till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Föreningsbyrån 

Anmälningsärenden oktober, dnr: FN-2022/00004-25 
 

Anmälningsärenden 

Personuppgiftsincidenter 

Under perioden 2022-07-01—09-30 har inga personuppgiftsincidenter 

rapporterats, dnr: FN-2022/00004-26 
 

Allmänna ärenden 

Kommunfullmäktiges (KF) beslut 2022-09-26 § 167 ”Fyllnadsval: Ersättare i 

fritidsnämnden Emilia Barsk (S)”, dnr: FN-2022/00002-184 
 

KFs beslut 2022-09-26 § 170 ”Motion 16/2021: Förbjud separata badtider i 

skolan och motverka kvinnoförtryck på kommunala badhus; Maria Nilsson 

(SD)”, dnr FN-2021/00115-4 

Beredningsansvariga 

Eva Lindgren, fritidskonsulent 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

 
 


