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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Bengt Holm (S) 

Sylvi Lundberg (S) 

Emilia Barsk (S) 

Gabriel Farrysson (M) 

David Andersson (M), §§ 31-37, del av § 38 

Lars Ove Renberg (C) 

Carinne Sjöberg (L), anslöt kl. 13.35, ej närvarande § 31, del av § 38 

 

 

Tjänstemän 

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör, deltar i Esplanaden 

Peter Hörnemalm, avd. chef, §§ 31-36, del av § 38 

Anders Linder, avd. chef, §§ 31, 34, del av § 38 

Åsa S Boman, avd. chef, del av § 38 

Monica Svonni, enhetschef, § 34 

Eva Lindgren, fritidskonsulent, § 34 

Ida Odeblom, fritidskonsulent, §§ 31-33, del av § 38 

Jonas Sixtensson, fastighetsförvaltare, del av § 38 

Jonas Frej, IT-supporttekniker, § 31, del av § 38 

Elisabeth Anttu, nämndesekreterare, deltar i Esplanaden 
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§ 31 

 

Diarienr: FN-2021/00006 

Godkännande av dagordning och fråga om jäv 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna sammanträdets dagordning med nedanstående tillägg som 

behandlas under punkten Information och rapporter april 2021: 

 

Ari Leinonen (S): Informationspunkt 

Solveig Granberg (C): Två övriga frågor - Röbäcks 4H och Rally Sweden 

 

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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§ 32 

 

Diarienr: FN-2020/00183 

Stöd till anläggningar, investering 2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att fördela Stöd till anläggningar med inriktningen investering enligt 

bifogad bilaga. 

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. 

 

Budgeten för 2021 är 1 784 401 kr. I förslaget fördelas  

1 227 032 kr. Kvar att fördela under 2021 finns 557 369 kr. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Stöd till anläggningar investering 2021 

Beredningsansvariga 

Ida Odeblom, fritidskonsulent 

Beslutet ska skickas till 
Sökande föreningar 
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§ 33 

 

Diarienr: FN-2021/00012 

Bygdemedel 2021 
Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att föreslå Länsstyrelsen att bevilja bygdemedel enligt bifogad bilaga. 

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. Pengarna ska användas till projekt och investeringar för 

ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till 

nytta för denna.  

 

Enligt beslut i kommunfullmäktige kan stödet sökas av föreningar 

verksamma i Umeå kommun och stöd kan sökas till: 

• byggande av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i 

föreningsregi och där allmänintresset är starkt   

• generell tillgänglighet i anläggning, samlingslokal eller 

friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt 

• miljöanpassning av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning 

i föreningsregi och där allmänintresset är starkt  

• större renoveringsinsatser (ej löpande drift/underhåll) i anläggning, 

samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där 

allmänintresset är starkt 

• insatser för att främja fiske. 

 

Hänsyn ska tas till kommunens övergripande målsättningar. Insatser som 

främjar verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt som 

stimulerar ökad rörelserikedom för barn och ungdomar ska prioriteras. Om 

stöd beviljas till medfinansiering av föreningars projekt, till exempel EU-

projekt, får dubbelfinansiering inte förekomma. 
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Tillgängligt beslutsutrymme för 2021 är totalt 1 009 224 kr. 

I förslaget föreslås att fritidsnämnden rekommenderar Länsstyrelsen att 

bevilja stöd på 807 773 kr. Kvar till nästa år finns då 201 451 kr. 

 

Beslut om stöd fattas av Länsstyrelsen efter yttrande från Umeå kommun. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Bygdemedel 2021 FN 

Beredningsansvarig 

Ida Odeblom, fritidskonsulent 

Beslutet ska skickas till 

Länsstyrelsen Västerbotten 
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§ 34 

 

Diarienr: FN-2020/00235 

Stöd till föreningar med anledning av 

coronapandemin 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att fördela kompensationsstödet enligt bifogad bilaga 

 

att uppdra till förvaltningen att under 2021 föra en dialog med Umeå 

Curlingklubb om deras verksamhet samt att förutsättningslöst undersöka 

olika alternativ för barn- och ungdomsverksamhet sommartid i 

curlinghallen. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden beslutade i december 2020 att avsätta 500 000 kronor för 

att skapa ett kompensationsstöd till idrotts- och fritidsföreningar kopplat 

till coronapandemin för perioden april–december 2020. Huvudsyftet med 

stödet var att säkerställa föreningars fortsatta överlevnad och därmed 

fokusera på att stötta föreningar som riskerar att hamna i en ekonomiskt 

riskabel situation.  

 

Stödet riktar sig till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet 

alternativt verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Hänsyn ska 

tas till statliga stöd som föreningen erhållit. Däremot ska det inte vägas in 

uteblivna sponsorintäkter eller personalkostnader. 

 

Baserat på ovanstående kriterier har ett förslag till fördelning tagits fram. 

40 föreningar har ansökt och i bilagan framgår förslaget att stötta 7 av 

dessa föreningar med kompensationsstöd. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Kompensationsstöd 
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Beredningsansvariga 

Eva Lindgren, fritidskonsulent Föreningsbyrån 

Monica Svonni, enhetschef Föreningsbyrå/stab 

Peter Hörnemalm, avdelningschef Föreningsbyrå/stab 

Fritidsnämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Lina Vänglund (S) med instämmande av Anders Hägglund (S) och Roger 

Persson (M) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag med tillägget att uppdra 

till förvaltningen att utreda verksamheten i curlinghallen vidare. 

 

Ari Leinonen (S) med instämmande av Lennart Johansson (M) – bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag med tillägget att uppdra till förvaltningen att 

under 2021 föra en dialog med Umeå Curlingklubb om deras verksamhet 

samt att förutsättningslöst undersöka olika alternativ för barn- och 

ungdomsverksamhet sommartid i curlinghallen. Uppdraget ska 

återrapporteras till nämnden. 

 

Efter diskussion beslutar fritidsnämnden att bifalla tjänsteskrivelsens 

förslag med tillägg i enlighet med formuleringen i Ari Leinonens (S) 

yrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Berörda föreningar 
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§ 35 

 

Diarienr: FN-2021/00078 

Mindre förändring av regler för "Stöd till lokalhyra" 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att hyra av toalettvagnar ska vara en bidragsgrundande kostnad i Stöd till 

lokalhyra. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden har tidigare beslutat att avskaffa de toalettvagnar som 

fanns för föreningar att hyra via fritidsförvaltningens driftavdelning. Detta 

har inneburit en förhöjd kostnad för föreningar när de genomför 

arrangemang utomhus. Baserat på denna förändring föreslås att föreningar 

ska ha möjlighet att söka Stöd till lokalhyra för denna kostnad och att hyra 

av toalettvagnar därmed ska räknas som en bidragsgrundande kostnad för 

detta stöd. 

Beredningsansvariga 

Peter Hörnemalm, avdelningschef Föreningsbyrå/stab 
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§ 36 

 

Diarienr: FN-2021/00079 

Taxa Umeå Energi Arena Vind 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att fastställa föreningstaxan för uthyrning av hela hallen i Umeå Energi 

Arena Vind till 337 kr/timme. Priset gäller från 1 juli 2021 och ska 

indexuppräknas årligen i enlighet med fritidsnämndens övriga lokaler och 

anläggningar. 

Ärendebeskrivning 

Umeå Energi Arena Vind används oftast som två separata idrottshallar, 

Väst och Öst. Taxor för att hyra dessa hallar är sedan tidigare fastställda av 

fritidsnämnden. Det finns dock möjlighet att hyra hela hallen för 

exempelvis elitmatcher i innebandy och då är priset fastställt med särskilda 

överenskommelser med berörda elitföreningar. Även vid större 

kommersiella arrangemang hyrs arenan ut baserat på särskilda 

överenskommelser.  

 

Det har dock vid enstaka tillfällen varit aktuellt för andra föreningar att 

hyra hela arenan och därför finns skäl för fritidsnämnden att fastställa en 

taxa för hela Umeå Energi Arena Vind. Förslaget är att använda samma taxa 

som på Umeå Energi Arena Sol. 

Beredningsansvariga 

Roger Edenwill, fritidskonsulent Föreningsbyrån 

Peter Hörnemalm, avdelningschef Föreningsbyrå/stab 
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§ 37 

 

Diarienr: FN-2017/00011 

Fritidsnämndens delegationsordning 2021-04-28 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att fastställa reviderad delegationsordning för fritidsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Personuppgiftsansvarig definieras i artikel 4.7 i EU:s dataskyddsförordning 

EU 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) som en fysisk 

eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som 

ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen 

för behandlingen av personuppgifter. I Umeå kommun innebär detta att 

det är respektive nämnd som är ansvarig för den personuppgiftsbehandling 

som sker i dess verksamhet. 

 

Umeå kommuns dataskyddsombud, tillika fritidsnämndens 

dataskyddsombud, har tagit fram förslag på delegeringar som rör GDPR. De 

föreslagna delegationerna avser: 

 

• Delegation av rätt att fastställa konsekvensbedömning och rätt att 

samråda med tillsynsmyndighet 

• Delegation av rätt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal 

• Delegation av rätt att teckna datadelningsavtal 

 

Delegation av rätt att fastställa konsekvensbedömning enligt artikel 35 

EU:s dataskyddsförordning och rätt att samråda med tillsynsmyndighet 

Om en personuppgiftsbehandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska 

personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige, enligt 

artikel 35.1 i EU:s dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR), före 

behandlingen utföra en bedömning av den planerade behandlingens 

konsekvenser för skyddet av personuppgifter (s k konsekvensbedömning). 
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Om det trots vidtagna/planerade åtgärder bedöms föreligga en hög risk för 

den registrerade ska, enligt artikel 36.1 GDPR, samråd ske med 

tillsynsmyndighet. 

 

Exempel på behandlingar som anses innebära hög risk för registrerade är 

t ex en systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers 

personliga aspekter som grundar sig på automatisk behandling, och på 

vilken beslut grundar sig som har rättsliga följder för fysiska personer.  

 

I GDPR ställs också minimikrav på vad en konsekvensbedömning ska 

innehålla. Av konsekvensbedömningen ska framgå en systematisk 

beskrivning av den planerade behandlingen och behandlingens syften, 

inbegripet, när det är lämpligt, den personuppgiftsansvariges berättigade 

intresse. En bedömning av behovet av och proportionaliteten hos 

behandlingen i förhållande till syftena. En bedömning av de risker för de 

registrerades rättigheter och friheter och de åtgärder som planeras för att 

hantera riskerna, inbegripet skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och rutiner 

för att säkerställa skyddet av personuppgifterna och för att visa att denna 

förordning efterlevs, med hänsyn till de registrerades och andra berörda 

personers rättigheter och berättigade intressen. 

 

Personuppgiftsansvarig har också en skyldighet att rådfråga 

dataskyddsombudet vid genomförandet av en konsekvensbedömning. 

 

Nämnden är personuppgiftsansvarig utifrån definitionen i GDPR. Som 

personuppgiftsansvarig åligger det därför nämnden att utföra och fastställa 

en konsekvensbedömning enligt artikel 35 i GDPR. 

 

Då fastställandet av en konsekvensbedömning inte avser en åtgärd av rent 

förberedande eller verkställande art som grundas på instruktion, 

tjänsteställning eller liknande, utan innebär att det finns beslutsalternativ 

som kräver överväganden och bedömning av beslutsfattaren bör 

fastställandet av konsekvensbedömningen ske på delegation från nämnd. 

 

Delegation av rätt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal 

I artikel 28 i GDPR framgår att om en behandling ska genomföras på en 

personuppgiftsansvarigs vägnar ska den personuppgiftsansvarige endast 
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anlita personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier om att 

genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant 

sätt att behandlingen uppfyller kraven i denna förordning och säkerställer 

att den registrerades rättigheter skyddas. 

 

När uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde ska hanteringen 

regleras genom ett avtal eller en annan rättsakt som är bindande för 

personuppgiftsbiträdet med avseende på den personuppgiftsansvarige och 

i vilken föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och 

ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade, samt 

den personuppgiftsansvariges skyldigheter och rättigheter anges. 

 

Nämnden, som personuppgiftsansvarig, får alltså endast anlita 

personuppgiftsbiträden med vilka man har tecknat 

personuppgiftsbiträdesavtal. Då personuppgiftsbiträdesavtal har en 

särställning i förhållande till andra avtal bör rätten att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal för nämndens räkning regleras separat från 

annan rätt att teckna avtal för nämndens räkning. 

 

Delegation av rätt att teckna datadelningsavtal 

Av artikel 26 i GDPR framgår att om två eller fler personuppgiftsansvariga 

gemensamt fastställer ändamålen med och medlen för behandlingen ska 

de vara gemensamt personuppgiftsansvariga. Gemensamt 

personuppgiftsansvariga ska under öppna former fastställa sitt respektive 

ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt denna förordning. 

 

Ett lämpligt sätt att göra detta är att teckna ett så kallat datadelningsavtal 

som reglerar t ex de olika aktörerna och deras roller, varför data delas 

(ändamålet), vilken typ av data som ska/får delas, hur de registrerade kan 

utöva sina rättigheter, hur de registrerade ska få tillräcklig information om 

behandlingen, hur de grundläggande principerna för behandling av 

personuppgifter uppfylls, laglig grund för datadelning och om någon av de 

ansvariga ska utgöra en gemensam kontaktpunkt för de registrerade. 

 

De föreslagna delegeringarna är markerade med gul färg under punkt 23. 

GDPR i delegationsordningen. Fr o m 2021-04-01 har titeln för fritidschef 

ändrats till fritidsdirektör. I delegationsordningen för fritidsnämnden har 
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därför titeln fritidschef i förekommande fall ändrats till fritidsdirektör. 

Delegationsordningen har också uppdaterats med hänvisningar till 

paragrafer i den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft 1 

januari 2018. 

Beslutsunderlag 

FR FN Fritidsnämndens delegationsordning v 3.0 2021-04-28 

Beredningsansvariga 

Eric Lindström, dataskyddsombud 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Fritidsdirektör 
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§ 38 

 

Diarienr: FN-2021/00003 

Information och rapporter april 2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Ordförande Ari Leinonen (S) informerar 

Ari Leinonen (S) har varit i kontakt med kommunjurist Lennart Nilsson med 

anledning av två yrkanden från Vänsterpartiet som vid fritidsnämnden 

2020-11-18 § 47 respektive fritidsnämnden 2021-03-24 § 23 inte tagits upp 

till prövning. Efter samtal med kommunjuristen informerar ordföranden 

om att yrkandena borde ha tagits upp till prövning. Lennart Arvidsson (V) 

välkomnar att ordföranden utrett vad som gäller och att hela nämnden 

idag informeras. 

 

Kl. 13.30-14.00 Nydalaområdet, presentation 

Jonas Sixtensson, fastighetsförvaltare och Anders Linder, avd. chef 

 

Återkoppling fråga från fritidsnämnden 24 mars: 

Hur ser förvaltningen på att allt fler ungdomar dras till ungdomsgäng och 

hur kan Fritid möta ungdomarnas behov? 

Åsa S Boman, avd. chef, ger en lägesbeskrivning samt informerar om ett 

seminarium som anordnas av KEKS torsdag 20 maj kl. 13.00-16.30 på temat 

”Är fritidsgården förlegad?” 

 

Fritidsdirektör Stefan Hildingsson informerar: 

• Lägesrapport med anledning av coronapandemin 
• Rally Sweden 

• SM-veckan 2023 
• Rapport från budgetberedningen 2021-04-28 
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Övriga frågor 

David Andersson (M): Elever som vistas på skolområde efter skoltid. Vem 

har huvudansvar? 

Stefan Hildingsson svarar på frågan. 

 

Solveig Granberg (C): 

Vad händer i ärendet om Röbäcks 4H-gård och skicket på den fastighet som 

de hyr? 

Ari Leinonen (S), Lennart Johansson (M) och Stefan Hildingsson yttrar sig. 

Ett möte ska bokas med tekniska nämndens presidium och berörda 

tjänstepersoner. Återkoppling görs på fritidsnämnden i maj. 

 

Rally Sweden 

Solveig Granberg (C) uppger att hon är nöjd med Stefan Hildingssons 

information i ärendet. 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 39 

 

Diarienr: FN-2021/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut april 2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för april 2021. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning och redovisar anmälningsärenden till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Ordförande 

Delegationsbeslut 2021-03-19: Fritids verksamheter håller fortsatt stängt, 

dnr: FN-2020/00147-34 

 

Delegationsbeslut 2021-03-31: Fritids verksamheter är fortsatt stängda, 

dnr: FN-2020/00147-35 

 

Delegationsbeslut 2021-03-31: Utökad investeringsram, dnr: FN-

2020/00050-27 

 

Delegationsbeslut 2021-04-13: Tillfällig prisreduktion, dnr: FN-2020/00147-

36 

 

Delegationsbeslut 2021-04-15: Fritids verksamheter håller fortsatt stängt, 

dnr: FN-2020/00147-37 

 

Föreningsbyrån 

Anmälningsärenden april, dnr: FN-2021/00004-11 
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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Anmälningsärenden 

Personuppgiftsincidenter 

Under perioden 2021-01-01—30-31 finns det inga 

personuppgiftsincidenter att rapportera, dnr: FN-2021/00004-12 

 

Allmänna ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-16 § 39 ”Kriterier och 

beredningsprocess för utvecklingsanslag Digitalisering och 

Digitaliseringsreserv”, dnr: FN-2021/00037-6 

 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts beslut (KSNAU) 

2021-03-23 § 87 ”Utvecklingsanslag social hållbarhet 2021”, dnr: FN-

2021/00013-6 

 

Kommunfullmäktiges (KF) beslut 2021-03-29 § 58 ”Riktlinjer för 

aktiverande styrning i Umeå kommun”, dnr: FN-2020/00096-10 

 

KFs beslut 2021-03-29 § 65 ”Avsägelse: Ersättare i fritidsnämnden 

Mohammed Salem (MP) 

 

KSNAUs beslut 2021-04-13 § 140 ”Utvecklingsanslag Digitalisering och 

Digitaliseringsreserv”, dnr: FN-2021/00037-7 

Beredningsansvariga 

Eva Lindgren, fritidskonsulent 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

 
 

 

 


