
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-08-26 

 

Fritidsnämnden 

Tid: Fredagen den 26 augusti 2022 kl. 08:15-12:05 

Plats: Ryttmästaren, Ordersalen 

Beslutande: Ari Leinonen (S), ordförande 
Joline Göttfert (M), vice ordförande 
Åke Johansson (S) 
Lina Vänglund (S) §§, 46-48 
Anders Hägglund (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) 
Bengt Holm (S), tjg. ersättare för Lina Vänglund (S) §§ 49-50 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Joline Göttfert (M)  
  

Sekreterare:        §§ 46-50 

 Elisabeth Anttu 

 

Ordförande:      

 Ari Leinonen (S) 

 

Justerare:      

 Joline Göttfert (M) 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
Organ: Fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-08-26 

Anslaget har satts upp: 2022-08-31 

Anslaget tas ner: 2022-09-22 

Förvaringsplats: Fritidsförvaltningen, Umeå kommun 

Underskrift:   
 Elisabeth Anttu
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Övriga deltagare 

 

Ledamot närvarande del av § 

Lina Vänglund (S), del av § 49 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Bengt Holm (S), §§ 46-48 

Sylvi Lundberg (S) 

Emilia Barsk (S) 

Daniell Andersson (V) 

Lars Ove Renberg (C) 

Carinne Sjöberg (L) 

Bassam Achour (MP) 

 

 

Tjänstemän 

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör 

Monia Sundelin, controller 

Monica Svonni, enhetschef, §§ 46-48, del av § 49 

Thomas Savilahti, fritidskonsulent, §§ 46-47 

Karolina Hörstedt, enhetschef, §§ 46-48, del av § 49 

Dan Vähä, projektledare, del av § 49 

Göra Åkre, fritidskonsulent, del av § 49 

Mikael Nordfeldth, personalföreträdare Kommunal, del av § 49, § 50 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 46 
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 fotbollstältet 

 

Carinne Sjöberg (L): Fråga om Hamnmagasinet 

 

att frågorna 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 
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§ 47 
Diarienr: FN-2022/00038 

Samråd: Umeå kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 2022-2030 med utblick 

mot 2040 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att fastställa yttrande enligt nedan. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade den 31 maj 2022 att 

inhämta synpunkter på förslaget till ”Umeå kommuns 

bostadsförsörjningsprogram 2022–2030, med utblick mot 2040”. 

Nämnderna får möjlighet att yttra sig om programförslaget innan beslut 

tas. 

 

Programmet beskriver kommunens målsättningar för bostadsbyggande och 

bostadsförsörjning samt åtgärder för att uppnå dessa målsättningar. 

 

Programmet behandlar: 

- Kommunens mål för bostadsförsörjningen 

- Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål  

- Umeås vision, utmaningar och förutsättningar  

- Verktygen kommunen använder i bostadsförsörjningsarbetet  

- Kommunens planer på hur det ökade behovet av bostäder ska mötas  

- Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning medför att 

  ett särskilt fokusområde lagts till i programmet  

- Analyser och underlag rörande demografisk utveckling, marknadsförut- 

  sättningar, bostadsbehov samt bostadsbrist 
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Fritidsnämndens yttrande: 

Positivt att det i programmet framgår att i ett väl fungerande 

samhällsbyggande måste etableringen av infrastruktur och kommunal 

service (bl a skola, fritids- och idrottsanläggningar) ske i takt med 

bostadsbyggandet. 

 

Fritidsnämnden vill även framhålla vikten av:  

- att bostadsbyggandet och bostadsförsörjningsprogrammet går hand 

i hand med kommunens ambitioner om social hållbarhet och 

attraktiva livsmiljöer.  

- att tillgodose människors behov av utevistelse i grönområden och 

rörelserika offentliga miljöer genom att främja tillgången till 

stadsnära natur- och friluftsmiljöer. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Följebrev 

Bilaga 2. Umeå kommuns Bostadsförsörjningsprogram 2022-2030 med 

utblick mot 2040. 

Beredningsansvariga 

Thomas Savilahti, fritidskonsulent 

Beslutet ska skickas till 
Övergripande planering, Daniel Levisson 
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§ 48 
Diarienr: FN-2022/00005 

Kurser och konferenser 2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 
 

att anmäla Ari Leinonen (S), Joline Göttfert (M), Solveig Granberg (C), Åke 

Johansson (S) och Roger Persson (M) till Umebrå Forum 19 september. 

Ärendebeskrivning 

Umebrå Forum är en mötesplats som Umeå kommun arrangerar två 

gånger per år. Målet med forumet är att ge utrymme för bred 

kunskapsöverföring och informationsspridning i brotts- och 

drogförebyggande arbete. Till forumen bjuds både offentliga och ideella 

aktörer in. Gemensamt är att de deltar i brotts- och drogförebyggande 

arbete på något sätt.  
 

I höst arrangeras Umebrå Forum måndag 19 september kl. 08.10-12.00 på 

P5 i Väven. Temat är Droger – Hur förbereder vi på bästa sätt? 
 

Program 19 september 

08.10 Registrering 

08.30 Inledning 

09.00 Temaföreläsning av Lotta Borg Skoglund 

10.00 Fika och diskussion 

10.30 Lokalt förebyggande arbete exempel och diskussion 

12.00 Avslutning 
 

Lotta Borg Skoglund är docent vid Uppsala Universitet och överläkare i 

psykiatri. Hon är grundare av SMART Psykiatri och hennes forskning 

handlar om neuropsykiatri, hormoner, psykisk samsjuklighet och beroende. 

Lotta Borg Skoglund föreläser inom psykisk ohälsa och riskfyllda alkohol- 

och drogvanor. 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 49 
Diarienr: FN-2022/00003 

Information och rapporter augusti 2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Välkommen till ny förtroendevald 

Ordförande Ari Leinonen (S) hälsar Bassam Achour (MP) välkommen som 

ny ersättare i fritidsnämnden. 

 

Planeringsdirektiv och budget 2023 samt plan 2024-2026 

Monia Sundelin, controller, redogör för Umeå kommuns mål, de 

fokusområden som fritidsnämnden tilldelats ansvar för och 

kommunfullmäktiges tilläggsuppdrag till nämnden. Driftram för 2023 och 

investeringsram 2023-2026 presenteras. 

 

Förslag på förändring inom Unga, Mariehem 

Karolina Hörstedt, enhetschef Unga, informerar om den översyn som gjorts 

av verksamheten vid Mariehems fritidsgård. Med start i september 

kommer verksamheten ha öppet tisdag-lördag i likhet med de flesta andra 

mötesplatser. Förändringen kommer att utvärderas under hösten. 

 

SM-veckan sommar 2023 i Umeå 

Rapport från SM-veckan sommar 2022 i Linköping 

Dan Vähä, projektledare och Göran Åkre, fritidskonsulent rapporterar från 

studieresa till SM-veckan i Linköping och redogör för planeringen inför 

sommaren 2023 när Umeå är värdstad för SM-veckan. Evenemanget äger 

rum tisdag 27 juni - söndag 2 juli. 
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Fritidsdirektören informerar 

• Rapport sommaren 2022 

Under sommaren färdigställdes en konstgräsplan på Östra Ersboda där 

det tidigare låg en fullstor grusplan. Konstgräsplanen kommer från 

Umeå energi arena Sol på Gammlia som bytte ut sitt konstgräs under 

2021. 

Parkeringsavgifter har införts under sommarsäsongen vid badplatserna 

Bettnessands och Norrmjöle havsbad. Anledningen till beslutet är 

problematiken kring framkomlighet som pågått under flera somrar. 

• Rapport från Sveriges Fritids- och Kulturchefsförenings (SFK) 

Årskonferens i Växjö 

Temat för konferensen var ”Nya perspektiv på goda utvecklingsmiljöer” 

där föreläsningar varvades med studiebesök bl a på Arenastaden. 
 

Ny personal på Föreningsbyrå och stab 

Monica Svonni, enhetschef, informerar om att Frida Hald anställts som 

fritidskonsulent och arbetsledare för staben och Stefan Myrén som ny 

fritidskonsulent i bidragsgruppen. 
 

Nämndsekreteraren informerar 

• Ny app för handlingar till nämnden fr o m septembernämnden. 
 

Övriga frågor 

Solveig Granberg (C): Hur går arbetet med att hitta en permanent plats för 

fotbollstältet? 

Stefan Hildingsson informerar om att en grupp med representanter från 

olika förvaltningar håller på att utreda en ny och permanent placering av 

fotbollstältet. Frågor som behöver beaktas är geografisk placering, 

omklädningsmöjligheter, möjligheter till bygglov och ekonomi för 

investering och drift. 
 

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

nyttja Hamnmagasinets lokaler när de inte används av verksamheten? 

Stefan Hildingsson tar med sig frågan till förvaltningen och återkommer 

med svar. 

Beredningsansvariga 

Stefan Hildingsson, fritidsdirektör och Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 50 

Diarienr: FN-2022/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut augusti 

2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för augusti 2022. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning och redovisar anmälningsärenden till nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Ordförande 

Delegationsbeslut 2022-06-01: Subventionerad entré till Umelagun 

sommaren 2022, dnr: FN-2022/00037-1 

 

Föreningsbyrån 

Anmälningsärenden augusti, dnr: FN-2022/00004-19 

 

Anmälningsärenden 

Personuppgiftsincidenter 

Under perioden 2022-04-01—06-30 har inga personuppgiftsincidenter 

rapporterats, dnr: FN-2022/00004-20 

 

Allmänna ärenden 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts (KSNAU) beslut 

2022-05-10 § 165 ”Nämnder ger ekonomisk rapport till näringslivs- och 

arbetsutskottet med anledning av prognosticerat underskott”, dnr: FN-

2022/00010-6 
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Kommunstyrelsens (KS) beslut 2022-06-07 § 97 ”Anvisning för rapport från 

nämnd till kommunstyrelsen för perioden januari-augusti 2022”, dnr: FN-

2022/00010-8 

 

Kommunfullmäktiges (KF) beslut 2022-06-20 § 123 ”Planeringsdirektiv och 

budget 2023 samt plan 2024-2026”, dnr: FN-2021/00147-17 

 

KF beslut 2022-06-20 § 125 ”Reviderat reglemente för Umeå kommuns 

nämnder och styrelse”, dnr: FN-2021/00132-10 

 

KF beslut 2022-06-20 § 127 ”Investeringsmedel till kommunstyrelsens 

förfogande 2022”, dnr: FN-2022/00002-111 

 

KF beslut 2022-06-20 § 131 ”Fyllnadsval: Ersättare i fritidsnämnden 

Jasmine Johansson (MP)”, dnr: FN-2022/00002-112 

Beredningsansvariga 

Eva Lindgren, fritidskonsulent 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

 
 

 

 


