
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-06-18 

 

Fritidsnämnden 

Tid: Fredagen den 18 juni 2021 kl. 14:00-14:18 

Plats: Fritidsförvaltningen, Havet och digitalt möte 

Beslutande: Ari Leinonen (S), ordförande, deltar i Havet 
Lennart Johansson (M), vice ordförande, deltar i Havet 
Bengt Holm (S), tjg. ersättare för Åke Johansson (S) 
Lina Vänglund (S) 
Åsa Heikka (S) 
Gabriel Farrysson (M), tjg. ersättare för Oliver Granered (M) 
Roger Persson (M) 
Lennart Arvidsson (V) 
Daniell Andersson (V), tjg. ersättare för Sofia Stolt (V) 
Solveig Granberg (C) 
Johan Asplund (MP) 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Lennart Johansson (M) 
  

 

Sekreterare:        §§ 47-48 

 Elisabeth Anttu 

 

Ordförande:      

 Ari Leinonen (S) 

 

Justerare:      

 Lennart Johansson (M)  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-06-18 

Anslaget har satts upp: 2021-06-22 

Anslaget tas ner: 2021-07-14 

Förvaringsplats: Fritidsförvaltningen, Umeå kommun 

Underskrift:   
 Elisabeth Anttu
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Sylvi Lundberg (S) 

Emilia Barsk (S) 

Carinne Sjöberg (L) 

Jasmine Johansson (MP), del av § 48 

 

 

Tjänstemän 

Stefan Hildingson, fritidsdirektör, deltar i Havet 

Anders Linder, avd. chef 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare, deltar i Havet 
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§ 47 
Diarienr: FN-2021/00006 

Godkännande av dagordning och fråga om jäv 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna sammanträdets dagordning 

 

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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§ 48 
Diarienr: FN-2021/00120 

Flytt av konstgräsmatta Gammlia 

Beslut 

Fritidsnämnden beslutar 

 

att i samband med byte av konstgräs på Gammlia sommaren 2021 flytta 

befintlig konstgräsmatta till Östra Ersbodas fullstora grusplan. 

Ärendebeskrivning 

Ersboda är ett av få områden i Umeå som i dagsläget inte har en fullstor 

konstgräsplan. Stadsdelen har ett aktivt föreningsliv som vid en flytt av 

konstgräsmattan från Gammlia till Ersboda skulle få betydligt närmare till 

en fullstor konstgräsplan vilket skulle underlätta verksamheten för 

föreningslivet. Närheten till skolan gör också att nyttjandegraden blir hög 

då planen kommer att användas flitigt även dagtid. Området har många 

ungdomar vilket gör att planen också beräknas användas mer än andra 

motsvarande ytor som spontanyta. Östra Ersbodas fullstora grusplan har 

därför i många år varit prioriterad som nästa nya yta att lägga konstgräs på. 

Prioriteringen av investeringsmedel till reinvestering av befintliga 

anläggningar i stället för nyinvesteringar är en stor del av anledningen till 

att det inte har blivit av tidigare. 

 

Driftkostnaden kommer att öka med ca 200 000/år och intäkterna ökar 

med ca 100 000/år. Nettokostnaden blir 100 000/år. 

Reinvesteringsvolymen ökar med 3 000 000. 

Beslutsunderlag 

Statistik och fakta om Ersboda: Ersboda - Umeå kommun (umea.se) 

Beredningsansvariga 

Anders Linder, avd. chef 

  

https://www.umea.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/stadsdelarochomraden/ersboda.4.4ff54ec174f999469c749.html
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Fritidsnämndens beslutsordning 
Yrkanden 

Ari Leinonen (S) med instämmande av Lennart Johansson (M) och Lennart 

Arvidsson (V) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Ordföranden finner att en enig fritidsnämnd beslutar enligt 

tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Fastighet 

 
 

 

 


