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Sofia Stolt (V), deltar på distans 
Solveig Granberg (C), deltar på distans 
Johan Asplund (MP), deltar på distans 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Lennart Arvidsson (V) 
  

Sekreterare:        §§ 54-60 

 Elisabeth Anttu 

 

Ordförande:      

 Ari Leinonen (S) 
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 Lennart Arvidsson (V) 

 

 

 BEVIS 
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Anders Hägglund (S), deltar på distans 

Bengt Holm (S), deltar på distans 

Sylvi Lundberg (S), deltar på distans 

Daniell Andersson (V), deltar på distans 

Lars Ove Renberg (C), deltar på distans 

Carinne Sjöberg (L), deltar på distans 

Gabriel Farrysson (M), deltar på distans 

David Andersson (M), deltar på distans 

 

 

Tjänstemän 

Stefan Hildingsson, fritidschef 

Peter Hörnemalm, avd. chef, §§ 56-57, del av § 59, deltar på distans 

Monia Sundelin, controller, §§ 54-57, deltar på distans 

Björn Söderbäck, personalchef, §§ 56-58, del av § 59, deltar på distans 

Sara Nordström, fritidskonsulent, §§ 54-55, deltar på distans 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 54 
Diarienr: FN-2020/00229 

Teknisk ramjustering FN-IFN 

Beslut 

Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen  
 

att besluta om en teknisk ramjustering 2021 om totalt 1 278 240 kr från 

individ- och familjenämnden till fritidsnämnden avseende Umeå 

kommuns stöd till ideella föreningar. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 (Dnr: KS-2020/00098) om nya 

regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar som börjar gälla från 

1 januari 2021. Förändringarna innebär bland annat att fritidsnämnden 

från och med 2021 ansvarar för ett nytt verksamhetsstöd kallat ”Stöd till 

rättighetsfrågor”.  
 

Detta verksamhetsstöd innefattar bland annat stöd till 

funktionshindersföreningar samt ytterligare fyra föreningar som tidigare 

fått stöd som social förening av individ- och familjenämnden. Därför 

föreslås en ramjustering från individ- och familjenämnden till 

fritidsnämnden som motsvarar budgeten för stödet till 

funktionshindersföreningarna samt de fyra föreningar som tidigare fått 

stöd som social förening. Ramjusteringen är inklusive 2021 års 

indexuppräkning. 

Beslutsunderlag 

Se ärendebeskrivning 

Beredningsansvariga 

Monia Sundelin, controller 

Peter Hörnemalm, avdelningschef Föreningsbyrå/stab 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 55 
Diarienr: FN-2020/00050 

Uppdragsplan, budget och internkontrollplan 2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna uppdragsplan inklusive budgetram för 2021 

 

att i uppdragsplanen ge förvaltningen ett uppdrag att arbeta med att 

hitta externa medel för att kunna bedriva gratis lovaktiviteter och stödja 

Fritidsbanken till exempel genom utvecklingsanslaget för social 

hållbarhet 

 

att fastställa kontrollområden, riskanalys och internkontrollplan för år 

2021 

 

att paragrafen justeras omedelbart. 

 

Reservationer 
Lennart Arvidsson (V) och Sofia Stolt (V) till förmån för eget yrkande. 
Lennart Johansson (M), Oliver Granered (M), Roger Persson (M) till förmån 
för eget yrkande. Solveig Granberg (C) och Johan Asplund (MP) till förmån 
för Moderaternas yrkande. 

Ärendebeskrivning 

Uppdragsplan, budget, riskanalys och internkontrollplan har tidigare 

behandlats av fritidsnämnden i november i ett särskilt dialogärende. Det 

har parallellt pågått en intern dialog med verksamheterna inom 

fritidsförvaltningen. 

 

Följande saker har beaktats i det nya förslaget till uppdragsplan: 

- målet kring ungdomskommun är uppdaterat med skrivning om 
attraktivt fritidsutbud. 

- fritid ungas huvuduppdrag kvarstår som tidigare år. Avdelningen 
håller på med ett stort arbete att se över vision och arbetssätt. Den 
processen ska inte föregås utan det ska finnas möjlighet för 
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medarbetare och unga att vara delaktiga i att föreslå och 
omformulera inriktning. 

- förvaltningen får ett tydligt uppdrag att jobba för att bli mer 
klimatneutral. 

- satsningen på friskvård för seniorer kvarstår. 
- uppdraget kring att erbjuda gratis lovaktiviteter och stödja 

Fritidsbanken är omformulerat. Förvaltningen får i uppdrag att 
arbeta för att hitta externa medel från till exempel 
utvecklingsanslaget. 

- nytt uppdrag att analysera bemanning och kompetenser och ge 
förslag på en effektiv personalorganisation. 
 

Följande saker har beaktats i det nya förslaget till riskanalys och 

internkontrollplan: 

- flera risker har värderats mer sannolika än tidigare. Tre områden 
värderas som allvarliga och inriktningen från nämnd är att dessa 
risker ska minimeras.  

- kontrollområdet ”samverkan med andra förvaltningar och 
nämnder” har förtydligats och skrivits om. Två tidigare 
kontrollområden kring samverkan har slagits ihop till ett. 

- för flera åtgärder ska det tas fram ett förslag till 
åtgärdsplan/projektplan/riskanalys. Dessa föreslås presenteras för 
nämnd. Tidigare skulle de beslutas av nämnd. 

- endast en huvudansvarig person per åtgärd i internkontrollplanen. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Förslag till Fritidsnämndens uppdragsplan 2021 

Bilaga 2. Förslag till Fritidsnämndens kontrollområden, riskanalys och 

internkontrollplan 2021 

Beredningsansvariga 

Sara Nordström, fritidskonsulent 

Monia Sundelin, controller 

Fritidsnämndens beslutsordning 

Inför ärendets handläggning påpekar Lennart Johansson (M) att det i 

rubriceringen av ärendet står Uppdragsplan, budget och internkontrollplan 

2021 i de handlingar som skickats ut inför fritidsnämndens sammanträde. 

Vid dagens fritidsnämnd kommer dock enbart beslut fattas om rambudget. 
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Yrkanden 

Lennart Arvidsson (V) och Sofia Stolt (V): 

Konsekvenserna av kommunfullmäktiges budgetbeslut får långtgående 

konsekvenser för fritidsnämnden. Att inte ge täckning för 

indexuppräkningar, ökat befolkningsunderlag m.m. får som följd att 

fritidsnämnden riskerar att tvingas till kraftiga nedskärningar inom flera 

områden. Det finns utan tvekan risk att fritidsgårdar stängs eller minskar 

öppethållandet, - att utomhusbaden tvingas stänga under sommaren, - att 

föreningslivet och underhållet av motionsspår och andra 

friluftsanläggningar drabbas på olika sätt. Olika åtgärder som kommer att 

gå ut över antalet anställda inom Umeå Fritid. Att dessutom inte tillgodose 

fritidsbankens ökade behov eller att ge ett rimligt tillskott till lovaktiviteter 

kommer direkt att drabba många barnfamiljer med små inkomster. 

 

Till detta tvingas fritidsnämnden till olika åtgärder p.g.a. den pågående 

pandemin. Dessa åtgärder kommer att minska nämndens intäkter och 

försämra ekonomin ytterligare. 

 

Förslag till beslut: 

Att invänta förslag till intern budget med konsekvensanalyser från 

förvaltningen innan förslag till uppdragsplan, budget, riskanalys och 

internkontrollplan fastställs. 

 

Att begära att kommunstyrelsen ger Fritidsnämnden ett tilläggsanslag för 

att kunna säkra omfattningen och kvalitén för nämndens ansvarsområden 

budgetåret 2021. 

 

Att detta tilläggsanslag även ska innehålla de 4 miljoner kronor som sedan 

tidigare varit ett utlovat tillskott i budgetramen för Navet. 

 

Lennart Johansson (M) – tillägg i uppdragsplanen under rubriken ”Särskilda 

uppdrag från fritidsnämnd 2021”. Uppdrag: Badverksamheten, Navet med 

tillhörande bad ska utredas för annan tillhörande driftentreprenad. 

 

Ari Leinonen (S) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
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Ari Leinonen (S) och Lennart Arvidsson (V) - avslag till Moderaternas 

tilläggsyrkande. 

 

Oliver Granberg (M), Roger Persson (M) och Solveig Granberg (C) - bifall 

till Moderaternas tilläggsyrkande. 

 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 15 minuter (kl. 14.45-15.00) och återupptas 
därefter. 
 

Propositionsordnings som godkänns 

Då nio av elva beslutande ledamöter deltar på distans föreslår ordföranden 

att för tydlighetens skull ska votering ske i varje proposition som ställs. 

 

Ordföranden ställer bifall till tjänsteskrivelsens första att-sats mot bifall till 

den första att-satsen i Vänsterpartiets yrkande. Det uppdrag som beskrivs i 

tjänsteskrivelsens andra att-sats ingår i uppdragsplanen som föreslås 

godkännas i tjänsteskrivelsens första att-sats. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för bifall till tjänsteskrivelsens första att-sats. 

Nej-röst för bifall till Vänsterpartiets första att-sats. 

 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Ari Leinonen (S) X   

Lennart Johansson (M) X   

Åke Johansson (S) X   

Lina Vänglund (S) X   

Åsa Heikka (S) X   

Oliver Granered (M) X   

Roger Persson (M) X   

Lennart Arvidsson (V)  X  

Sofia Stolt (V)  X  

Solveig Granberg (C) X   

Johan Asplund (MP) X   

Summa 9 2  
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Med 9 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar fritidsnämnden att bifalla 

tjänsteskrivelsens första att-sats och därmed också tjänsteskrivelsens 

andra att-sats då den ingår som ett uppdrag i uppdragsplanen under 

rubriken ”Särskilda uppdrag från fritidsnämnd 2021”. 

 

Avslag mot bifall till andra och tredje att-satsen i Vänsterpartiets yrkande. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för bifall till Vänsterpartiets andra och tredje att-sats. 

Nej-röst för avslag till Vänsterpartiets andra och tredje att-sats. 

 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Ari Leinonen (S)  X  

Lennart Johansson (M)  X  

Åke Johansson (S)  X  

Lina Vänglund (S)  X  

Åsa Heikka (S)  X  

Oliver Granered (M)  X  

Roger Persson (M)  X  

Lennart Arvidsson (V) X   

Sofia Stolt (V) X   

Solveig Granberg (C)  X  

Johan Asplund (MP)  X  

Summa 2 9  

 

Med 9 nej-röster mot 2 ja-röster beslutar fritidsnämnden att avslå den 

andra och tredje att-satsen i Vänsterpartiets yrkande. 

 

Avslag mot bifall till Moderaternas tilläggsyrkande. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för bifall till Moderaternas tilläggsyrkande (uppdrag under 

”Särskilda uppdrag från fritidsnämnd 2021” i uppdragsplanen). 

Nej-röst för avslag till Moderaternas tilläggsyrkande. 
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Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Ari Leinonen (S)  X  

Lennart Johansson (M) X   

Åke Johansson (S)  X  

Lina Vänglund (S)  X  

Åsa Heikka (S)  X  

Oliver Granered (M) X   

Roger Persson (M) X   

Lennart Arvidsson (V)  X  

Sofia Stolt (V)  X  

Solveig Granberg (C) X   

Johan Asplund (MP) X   

Summa 5 6  

 

Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar fritidsnämnden att avslå 

Moderaternas tilläggsyrkande. 

 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens tredje att-sats. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för bifall till tjänsteskrivelsens tredje att-sats. 

Nej-röst för avslag till tjänsteskrivelsens tredje att-sats. 

 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Ari Leinonen (S) X   

Lennart Johansson (M) X   

Åke Johansson (S) X   

Lina Vänglund (S) X   

Åsa Heikka (S) X   

Oliver Granered (M) X   

Roger Persson (M) X   

Lennart Arvidsson (V)  X  

Sofia Stolt (V)  X  

Solveig Granberg (C) X   

Johan Asplund (MP) X   

Summa 9 2  
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Med 9 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar fritidsnämnden att bifalla 

tjänsteskrivelsens tredje att-sats. 

 

Ordföranden finner därmed att fritidsnämnden beslutar att bifalla 

tjänsteskrivelsen i sin helhet. 

 

Reservationer 

Lennart Arvidsson (V) och Sofia Stolt (V) reserverar sig till förmån för eget 

yrkande. 

 

Lennart Johansson (M), Oliver Granered (M) och Roger Persson (M) 

reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Solveig Granberg (C) och Johan Asplund (MP) reserverar sig till förmån för 

Moderaternas yrkande. 

Beslutet ska skickas till 

KS Diarium 
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§ 56 
Diarienr: FN-2020/00234 

Revidering av avgifter vid oaktsamhet 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att fastställa bifogat förslag på avgifter vid oaktsamhet. 

Ärendebeskrivning 

En översyn har gjorts av Fritids driftsavdelning gällande avgifter vid 

oaktsamhet i lokaler och anläggningar. Utifrån detta föreslås ett antal 

förändringar gällande vilka avgifter som debiteras om en hyresgäst inte 

följer de ordningsregler som finns vid bokning av lokaler och anläggningar. 

Beslutsunderlag 

Bilaga – Avgifter vid oaktsamhet 

Beredningsansvariga 

Anders Linder, avdelningschef Drift 

Peter Hörnemalm, avdelningschef Föreningsbyrå/stab 
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§ 57 
Diarienr: FN-2020/00235 

Stöd till föreningar med anledning av 

coronapandemin 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att stötta Umeå kommuns föreningar med anledning av coronapandemin 

i enlighet med bifogad bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Föreningslivet har påverkats och drabbats hårt av coronapandemin under 

2020. Det har under året inkommit ett flertal skrivelser till fritidsnämnden 

om behovet av att ytterligare stötta föreningslivet från kommunens sida.  

 

Den budget som finns avsatt för föreningsbidrag under 2020 har påverkats 

då det under året sökts mindre stöd för exempelvis projekt, arrangemang, 

internationella utbyten m.m. Utifrån detta finns möjlighet att omprioritera 

befintliga föreningsstöd för att rikta om dessa till relevanta stöd som passar 

bättre under coronapandemin. 

Beslutsunderlag 

Bilaga – Stöd till föreningar med anledning av coronapandemin 

Beredningsansvariga 

Peter Hörnemalm, avdelningschef Föreningsbyrå/stab 
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§ 58 
Diarienr: FN-2020/00239 

Medarbetarenkät 2020 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av medarbetarenkäten 2020. 

Ärendebeskrivning 

Medarbetarenkäten är en årligen återkommande undersökning som riktar 

sig till kommunens samtliga tillsvidareanställda. Den är numera uppdelad i 

två huvudområden. Dels svarar den mot all personals upplevelse av den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) samt en skattning av HME, 

det hållbara medarbetarengagemanget. 

 

Enkäten genomförs i huvudsak under oktober månad och resultatet därav 

redovisas för verksamheterna i november. 

 

Därefter följer ett arbete för verksamheterna att arbeta med resultatet för 

att skapa bättre förutsättningar för medarbetare, chefer och 

organisationen. 

 

Enkäten är uppdelad i åtta områden som sedan kan brytas ned i mer 

detaljerade frågor. 

 

Bifogat finns en övergripande redovisning för fritidsnämnden med en 

jämförelse mot föregående års resultat. 

 

För fritidsförvaltningen svarade 170 av 184 medarbetare/chefer på 

enkäten vilket ger en svarsfrekvens på hela 92,4%. 

 

Det totala medelvärdet för OSA-delen motsvarar 4,8 på en 6-gradig skala 

vilket är ett resultat fritidsnämnden ska vara oerhört stolta över. 
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Vidare ser fördelningen ut enligt nedan.

För den andra huvuddelen av medarbetarenkäten, HME, är
fritidsförvaltningens resultat marginellt lägre än kommunen i sin helhet,
dock har resultatet förbättrats jämfört med fjolårets resultat från HME.

Jämförelse fritidsnämnd mot Umeå kommun

Jämförelse fritidsnämnd 2020 mot 2019

Beslutsunderlag
Medarbetarenkät 2020 Fritidsnämnd

Beredningsansvariga
Björn Söderbäck, personalchef
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§ 59 
Diarienr: FN-2020/00003 

Information och rapporter december 2020 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Peter Hörnemalm, avd. chef informerar om: 

Två nya verksamhetsstöd 

 Fritidsverksamhet prioriterade grupper 

 Verksamhet för rättighetsfrågor 
 

Två nya beslutade projekt 

 Reboot - Football for Jobs 

 IMPACT - Inclusive approach to Movement and Physical ACTivity 
 

Fritidschef Stefan Hildingsson informerar: 

 Lägesrapport med anledning av coronapandemin 
Björn Söderbäck, personalchef, redogör för åtgärder som rör personal. 

 Rapport från möte med KSNAU 2020-11-24 angående fritidsnämndens 
ekonomiska handlingsplan. 

 Stöd till elitidrottsföreningar 

 Idrottsgalan 
 

Övriga frågor 
Lennart Johansson (M): 
Fotbollstältet 
Stefan Hildingsson beskriver bakgrunden till det ordförandebeslut som togs 
2020-12-04 om att inte resa tältet vintersäsongen 2020/2021. 
 

Konstsnöspår Röbäck 
Stefan Hildingsson redogör för att ärendet är ute på upphandling. 
 

Ordförande Ari Leinonen (S) och vice ordförande Lennart Johansson (M) 
önskar God jul och Gott nytt år till förvaltningen och de förtroendevalda. 
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§ 60 
Diarienr: FN-2020/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut  december 

2020 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för december 2020. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning samt redovisar anmälningsärenden för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Föreningsbyrån 

Bidrag till föreningar 2020-11-23, dnr: FN-2020/00004-32 

 

Anmälningsärenden 

Allmänna ärenden 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts (KSNAU) beslut 2020-11-

10 § 324 ”Ekonomisk rapport januari-september 2020”, dnr: FN-

2020/00118-16 

 

KSNAUs beslut 2020-11-24 § 326 ”Information om fritidsnämndens 

ekonomiska handlingsplan”, dnr: FN-2020/00118-17 

 

Kommunstyrelsens (KS) beslut 2020-11-17 § 198 ”Ny avfallsplan 

Umeåregionen (Resurshushållning för ett cirkulärt samhälle)”, dnr: FN-

2020/00086-5 

 

 

 



Sida 17 av 17 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Fritidsnämnden 2020-12-09 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

KS beslut 2020-11-17 § 201 ”Godkännande av rapporten Umeås stadsdelar 

– så står det till! Sociala stadsrumsanalyser och stadsdelsbeskrivningar som 

underlag till gestaltning av livsmiljöer för välbefinnande, tillit och 

trygghet.”, dnr: FN-2020/00002-184 

Beredningsansvariga 

Eva Lindgren, fritidskonsulent 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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