
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-26 

 

Fritidsnämnden 

Tid: Onsdagen den 26 maj 2021 kl. 13:15-17.40 

Plats: Esplanaden och digitalt möte 

Beslutande: Ari Leinonen (S), ordförande, deltar i Esplanaden 
Lennart Johansson (M), vice ordförande, deltar i Esplanaden 
Åke Johansson (S) 
Lina Vänglund (S) 
Åsa Lindgren Heikka (S) 
Oliver Granered (M) 
Roger Persson (M) 
Lennart Arvidsson (V) 
Sofia Stolt (V), §§ 40-44 
Solveig Granberg (C) 
Johan Asplund (MP) 
Daniell Andersson (V) tjg. ers. för Sofia Stolt (V), §§ 45-46 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Roger Persson (M) 
  

Sekreterare:        §§ 40-46 

 Elisabeth Anttu 

 

Ordförande:      

 Ari Leinonen (S) 

 

Justerare:      

 Roger Persson (M)  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-05-26 

Anslaget har satts upp: 2021-06-01 

Anslaget tas ner: 2021-06-23 

Förvaringsplats: Fritidsförvaltningen, Umeå kommun 

Underskrift:   
 Elisabeth Anttu
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Övriga deltagare 

 

Ledamöter närvarande del av § 

Sofia Stolt (V), del av § 45 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Anders Hägglund (S) 

Bengt Holm (S) 

Sylvi Lundberg (S) 

Gabriel Farrysson (M) 

David Andersson (M) §§ 40-44, del av § 45 

Daniell Andersson (V) §§ 40-44 

Lars Ove Renberg (C) 

Jasmine Johansson (MP) 

Carinne Sjöberg (L) §§ 40-44, del av § 45 

 

 

Tjänstemän 

Peter Hörnemalm, avd. chef, deltar i Esplanaden 

Anders Linder, avd. chef och tf. fritidsdirektör 

Åsa S Boman, avd. chef, §§ 41-44, del av § 45 

Monia Sundelin, controller, §§ 41-43, del av § 45 

Björn Söderbäck, HR-chef, §§ 41-42, del av § 45 

Klara Enmark, fritidskonsulent, § 44 

Ida-Maria Hallberg, fritidskonsulent, § 44 

Eva Lindgren, fritidskonsulent, del av § 45 

Thomas Savilahti, fritidskonsulent, §§ 40-41, del av § 45 

Michael Holmström, stadsträdgårdsmästare, del av § 45 

Karin Isaksson, teknisk direktör, del av § 45 

Axel Thorén, landskapsarkitekt, del av § 45 

Jonas Frej, IT-supporttekniker, del av § 45 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare, deltar i Esplanaden 
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§ 40 
Diarienr: FN-2021/00006 

Godkännande av dagordning och fråga om jäv 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna sammanträdets dagordning med följande tillägg: 

 

David Andersson (M): Skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män 

 Utförlig återkoppling angående fritidsgårdarna 

 Olika typer av vattenaktiviteter 

 

Johan Asplund (MP): Reklamskylt Mariehems konstgräsplan 

 

Solveig Granberg (C): Nya båtbryggan på Norrbyskär 

 

att alla frågor behandlas under punkten Information och rapporter maj 

2021 utom frågan om skillnader i sjukfrånvaro som hanteras under 

punkten Verksamhetsuppföljning T1 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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§ 41 
Diarienr: FN-2021/00085 

Verksamhetsuppföljning T1 2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar  

 

att godkänna fritidsnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden 

januari-april 
 

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för perioden januari-april 

 

att den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig 
 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsförvaltningen har upprättat två rapporter för 

verksamhetsuppföljning av T1 2021, en till kommunstyrelsen (KS) utifrån 

anvisning om förenklad rapport, samt en något utökad version inklusive 

information från verksamheterna. Förvaltningen har även upprättat 

uppföljning av internkontrollplan T1 2021 för fritidsnämndens 

verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Fritidsnämndens rapport till KS för perioden jan-apr 

Fritidsnämndens rapport för perioden jan-apr 

Uppföljning internkontrollplan T1 2021 

Beredningsansvariga 

Sara Nordström, fritidskonsulent 

Monia Sundelin, controller 

Björn Söderbäck, HR-chef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen/ekonomifunktionen Anette Sjödin 
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§ 42 

Diarienr: FN-2021/00096 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Ärendebeskrivning 

Enligt föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1, 11 §), ska 

arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Syftet är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs 

enligt föreskrifterna. Om det vid uppföljningen framkommer brister i 

arbetsmiljöarbetet ska dessa åtgärdas. Resultatet av uppföljningen är också 

ett underlag för arbetsmiljöarbetet kommande år. 

 

Syftet med uppföljningen ska ske på alla nivåer i organisationen är att: 

• Säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar. 

• Säkerställa att arbetsmiljöarbetet hålls levande genom att det är 

naturlig del av verksamheten på alla nivåer inom förvaltningen. 

• Säkerställa att åtgärderna får effekt och att det leder till en bättre 

arbetsmiljö för alla medarbetare, med fokus på att inga skillnader får 

förekomma mellan kvinnor och män. 

• Säkerställa att nämnderna får från respektive förvaltning en 

sammanställning av den Årliga uppföljning av SAM för att nämnden ska 

kunna fullfölja sitt arbetsmiljöansvar. 

Beslutsunderlag 

Årlig uppföljning SAM fritidsnämnden 2020 

Beredningsansvariga 

Björn Söderbäck, HR-chef 
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§ 43 

Diarienr: FN-2021/00100 

Fritidsnämndens sammanträdestider 2022 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att fastställa sammanträdestider för 2022 enligt förslag nedan. 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till sammanträdestider för 2022 har tagits fram. 

 

19 januari kl. 13.15 

16 februari kl. 13.15 

16 mars kl. 13.15 

20 april kl. 13.15 

18 maj kl. 13.15 

26 augusti kl. 08.15 OBS! Fredag förmiddag 

21 september kl. 13.15 

19 oktober kl. 13.15 

23 november kl. 13.15 

14 december kl. 13.15 

 

Fritidsnämndens sammanträden hålls på onsdagar med undantag för 

fredag förmiddag 26 augusti. 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

Monia Sundelin, controller 

Beslutet ska skickas till 
Kommunikationsavdelningen 

Fritidsnämndens ledamöter och ersättare 

Berörda tjänstepersoner 
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§ 44 
Diarienr: FN-2021/00099 

Redovisning av verksamhetsstöden för prioriterade 

grupper och rättighetsfrågor 2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av informationen gällande 

verksamhetsstöden för prioriterade grupper och rättighetsfrågor. 

 

att uppdra till förvaltningen att se över bidragsreglerna för 

verksamhetsstöd till rättighetsfrågor avseende inkludering av 

diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet och religion eller annan 

trosuppfattning. 

Ärendebeskrivning 

Fritidsnämnden beslutade i januari 2021 om fördelning av de två nya 

verksamhetsstöden för prioriterade grupper och rättighetsfrågor. 

Föreningsbyrån har enligt rutin utvärderat handläggningen av dessa och 

redovisar nu resultaten.  

 

Föreningsbyrån har tagit emot synpunkter gällande verksamhetsstödet för 

rättighetsfrågor från Rättighetscentrum Västerbotten. De är en av 18 

antidiskrimineringsbyråer i Sverige med uppdrag att förebygga och 

motverka diskriminering i samhället. Rättighetscentrum Västerbotten är 

positiva till att möjligheten nu finns för föreningar i Umeå att söka stöd för 

att kunna utveckla sitt arbete med rättighetsfrågor i kommunen. De är 

dock kritiska till att kommunen inte inkluderar och prioriterar samtliga sju 

diskrimineringsgrunder i detta nya stöd till föreningslivet. De två 

diskrimineringsgrunder som idag exkluderas är etnisk tillhörighet och 

religion eller annan trosuppfattning. Detta är diskrimineringsgrunder som 

Rättighetscentrum Västerbotten av erfarenhet vet utgör stora risker att 

utsättas för diskriminering och kränkande behandling i Umeå.  

Umeå kommun är en kommun som står upp för mänskliga rättigheter och 

arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla, oavsett kön, ålder, 
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etnicitet, sexuell läggning, religiös trosuppfattning och 

funktionsnedsättning. 

 

I den strategiska planen för Umeå Kommun 2016 – 2028 är följande 

formulerat: 

 

”Umeå ska vara en inkluderande kommun och växa med social hållbarhet. 

Det kräver en högkvalitativ välfärd för livets alla skeenden som tar sin 

utgångspunkt i medborgerliga rättigheter och alla människors lika värde. 

Det jämlika samhället är en förutsättning för alla människors fria utveckling 

och kan aldrig acceptera att någon lämnas utanför. Alla gynnas av en ökad 

jämlikhet; såväl samhället som helhet som individen. En mer jämlik och 

jämställd kommun är en friskare, tryggare attraktivare kommun och som 

återspeglas i kommunens budgetprocess”. 

 

Förvaltningen instämmer med de inkomna synpunkterna från 

Rättighetscentrum Västerbotten och förespråkar att föreningar i Umeå bör 

ges ytterligare möjligheter att medverka till att uppfylla visionen om en 

öppen och inkluderande kommun med goda livsvillkor för alla.  

Beredningsansvariga 

Klara Enmark, fritidskonsulent 

Peter Hörnemalm, avdelningschef Föreningsbyrå/stab 

Beslutet ska skickas till 
Föreningsbyrån 
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§ 45 
Diarienr: FN-2021/00003 

Information och rapporter maj 2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Lundåkern och omställningen till park 

Michael Holmström, stadsträdgårdsmästare 

Axel Thorén, landskapsarkitekt 

Anders Linder, avd. chef 

 

Röbäcks 4H-gård 

Karin Isaksson, teknisk direktör, ger en lägesanalys med anledning av övrig 

fråga från Solveig Granberg (C) vid fritidsnämnden 28 april. 

 

Redovisning av stöd till föreningslivet 2020 

Peter Hörnemalm, avd. chef och Eva Lindgren, fritidskonsulent 

 

Tf. fritidsdirektör Anders Linder informerar 

• Lägesrapport med anledning av coronapandemin 

• KSNAU 2021-05-04: Redovisning av fritidsnämndens ekonomi jan-mars 

• Tidplan för badverksamheten 
 

Övriga frågor 

Lennart Johansson (M): 

Nyttjande av befintlig personal inom Fritid unga 

Pågående utredning inom Fritid unga 

Åsa S Boman, avd. chef, ger en lägesbeskrivning. 
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David Andersson (M): 

Skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män 

Björn Söderbäck, HR-chef, hänvisar till pågående analysarbete som 

kommer att återrapporteras vid tertialuppföljning 2. Punkten behandlades i 

samband med Björn Söderbäcks föredragning i § 41. 

 

Utförlig återkoppling angående fritidsgårdarna 

Åsa S Boman informerar om arbetet med den pågående utredningen inom 

Fritid unga. 

 

Olika typer av vattenaktiviteter 

Anders Linder svarar på frågan. 

 

Johan Asplund (MP): 

Reklamskylt Mariehems konstgräsplan 

Anders Linder tar med sig frågan till förvaltningen för utredning. 

 

Solveig Granberg (C): 

Nya båtbryggan på Norrbyskär 

Ari Leinonen (S) och Anders Linder redogör för ärendet. 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 46 
Diarienr: FN-2021/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut maj 2021 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsärenden och 

anmälningsärenden för maj 2021. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning och redovisar anmälningsärenden till nämnden. Till 

nämnden i maj finns inga delegationsbeslut att anmäla. 

Beslutsunderlag 

Anmälningsärenden 

Allmänna ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-13 § 58 ”Anvisning för nämndernas 

rapportering till kommunstyrelsen för perioden jan-april 2021”, dnr: FN-

2021/00085-1 

 

Kommunfullmäktiges (KF) beslut 2021-04-26 § 80 ”Årsredovisning 2020, 

ansvarsfrihet, resultathantering och ombudgetering investeringar”, dnr: 

FN-2020/00118-26 

 

KFs beslut 2021-04-26 § 99 ”Fyllnadsval: Ersättare i fritidsnämnden 

Mohammed Salem (MP)”, dnr: FN-2021/00002-58 

 

Kommunstyrelsens närlingslivs- och arbetsutskott (KSNAU) 2021-05-04 

§ 151 ”Ekonomisk rapport: Tekniska nämnden och fritidsnämnden samt 

ekonomiuppföljning januari-mars 2021”, dnr: FN-2021/00085-2 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

 
 


