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Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 107

PROTOKOLL
2022-08-31

Dnr FN 2022-000001800

Val av justerare
Fritidsnämndens beslut
Isak Rådahl (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning
Förslag på justerare läggs fram av nämndsekreteraren.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 108

PROTOKOLL
2022-08-31

Dnr FN 2022-000002800

Godkännande av dagordning
Fritidsnämndens beslut
Efter anmälan av två övriga frågor kunde dagordningen godkännas.

Sammanfattning
Vid dagordningens godkännande anmäldes två övriga frågor från Roland Löfmark
(L) om en översyn av elljusspår och om det stök som varit på bl a Anderstorps
idrottsplats.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 109

PROTOKOLL
2022-08-31

Dnr FN 2022-000132809

Äskande om tilläggsanslag för investeringar på
Vitbergsbadet 2023
Fritidsnämndens beslut
1. Fritidsnämnden äskar om tilläggsanslag från Kommunfullmäktige på totalt 2 500
000 kronor för investeringar på Vitbergsbadet 2023
2. Anslaget föreslås finansieras genom att omföra 2 500 000 kronor från
Campingverksamhetens Egna kapital per 31/12 2022, till fritidsnämndens
investeringsram för 2023. Förutsatt att campingen har minst 10 000 000 kronor i
eget kapital per 31/12 2022.

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges preliminära budget och plan 2023-2027 som beslutades 202206-14 (§165) visar att Fritidsnämnden har blivit beviljade 5 000 000 i årlig
budgetram för investeringar från 2023-2027.
Då äskandet för 2023 var 12,4 miljoner utifrån förvaltningens långsiktiga
investeringsplan (Se bilaga), har förvaltningen getts i uppdrag att se över om några
investeringar kan omprioriteras eller skjutas på framtiden.
Efter genomgång, har två projekt senarelagts (totalt 1,4 milj.), men däremot är det
två projekt som förvaltningen menar bör genomföras under 2023. Detta avser
investeringar på Vitbergsbadet (detta ärendet) och investeringar på Norrvalla (se
eget ärende: diarienummer 2022-000133).
Vitbergsbadet har i dag några åkattraktioner, med primär målgrupp de yngre
barnen. En önskad utveckling är därför en åkattraktion som passar gruppen lite
äldre barn och unga (mellan 10 – 17 år.) Då det redan finns andra rutschbanor på
utebadet, förväntas denna satsning kunna kopplas på redan befintlig vattenrening.
I och med detta kan investeringskostnaden hållas nere till bästa möjliga nivå.
För 2023 önskas därför ett tilläggsanslag om 2,5 miljoner för investeringar på
Vitbergbadet under 2023. Förslagsvis finansieras investeringen genom att föra om
medel från Campingverksamhetens egna kapital per 31/12 2022. Förutsatt att
campingens egna kapital uppgår till minst 10 miljoner kronor.
Per 31/12 2021 har campingen eget kapital på 12,3 miljoner och prognosen är att
campingverksamheten kommer att göra ett ännu bättre resultat 2022 än 2021.
Prognosen är därför att campingverksamhetens egna kapital kommer att uppgå till
ca 20 milj. vid årets slut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga: FN Investeringar 2022+2023-2028

Beslutet sänds till:
Kommunstyrelsens funktionsbrevlåda
Avdelningschef, Ungdom- och folkhälsa

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 110

PROTOKOLL
2022-08-31

Dnr FN 2022-000133809

Äskande om tilläggsanslag för investeringar på
Norrvalla 2023
Fritidsnämndens beslut
1. Fritidsnämnden äskar ett investeringsanslag år 2022 på totalt 3 500 000 kronor
för investeringar på Norrvalla.
2. Finansieringen av utökad investeringsbudget får belasta kommunens finansiella
utrymme år 2022-2027.
3. Driftkonsekvenser till följd av denna investering ska fullt ut belasta
fritidsnämndens verksamhet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges preliminära budget och plan 2023-2027 som beslutades 202206-14 (§165) visar att Fritidsnämnden har blivit beviljade 5 000 000 i årlig
budgetram för investeringar från 2023-2027
Då äskandet för 2023 var 12,4 miljoner utifrån förvaltningens långsiktiga
investeringsplan (se bilaga), har förvaltningen getts i uppdrag att se över om några
investeringar kan omprioriteras eller skjutas på framtiden.
Efter genomgång, har två projekt senarelagts (totalt 1,4 milj.), men däremot är det
två projekt som förvaltningen menar bör genomföras under 2023. Detta avser
investeringar på Norrvalla (detta ärendet) och investeringar på Vitbergsbadet (se
eget ärende: diarienummer 2022-000132).
För 2023 önskas därför ett tilläggsanslag om 3,5 miljoner för investeringar på
Norrvalla under 2023, som fås redan under 2022 för att kunna påbörja
upphandlingsprocessen.
Anledningen till att investeringen bör genomföras under 2023 är att konstgräset i
bollhallen är utslitet och att det finns en viss skaderisk för utövarna, I samband
med bytet av bollhallens konstgräs, bör även konstgräset på Electrolux arena bytas,
då detta inte klarar kraven som en elitarena har. Det finns även samordningsvinster
att göra genom att byta båda konstgräsen samtidigt, då minskade
etableringskostnader gör det ekonomiskt försvarbart att byta båda konstgräsen
under samma år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga: Fritidsnämndens investeringsplan 2022 + 2023-2028

Beslutet sänds till:
Kommunstyrelsens funktionsbrevlåda
KFK Avdelningschef Förening och Idrott

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 111

PROTOKOLL
2022-08-31

Dnr FN 2022-000148824

Kompletterande bidrag, samlingslokaler
Fritidsnämndens beslut
1. Kontoret får i uppdrag att ta fram avtal kring kompletterande bidrag enligt
bifogat underlag.
2. Avtalen ska vara nämnden tillhanda för beslut, senast i november nämnd 2022.
3. Kontoret får i uppdrag att titta på om det är fler samlingslokaler som kan
kvalificera sig.
4. I avtalen ska tydligt framgå vilka krav på verksamhet och redovisning som
kopplas till det extra bidraget.

Sammanfattning
I samband med att årsbidraget för samlingslokalerna reviderades (FN 2021-12-15 §
259), fick kontoret ett uppdrag att ta fram förslag på kompletterande
bidragsformer.
Efter dialog med den politiska styrgruppen (FN ordförande och vice ordfö-rande)
har scoopet för uppdraget handlat om att bedöma vilka föreningar som påverkas
mest av den nya modellen för årsbidrag och vilka möjligheter det finns för
kompletterande bidrag med anledning av detta. Vidare bedömdes att de föreningar
som har en upptagningskapacitet (dvs förmåga att samla besökare från kringliggande geografiskt område) samt mervärden som gör platsen attraktiv för
allmännyttiga sammankomster, ska ha möjlighet att få ett kompletterande
årsbidrag.
Analysen visar då att följande föreningar berörs mest och föreslås få ett
kompletterande bidrag (både utifrån upptagningskapacitet och störst påverkan av
ny modell av årsbidrag):
* Folket Hus Boliden (60 000 kronor)
* Folkparken Skellefteå (290 000 kronor)
* Folkets Hus Skelleftehamn (165 000 kronor)
* Folkets Hus Klemensnäs (65 000 kronor)
* Folkets Hus och Bygdegårdsförening Burträsk (30 000 kronor)
Uträknade belopp baseras primärt på identifierade ”mervärden”, såsom
aktivitetsytor för allmännytta, samt lokalens kapacitet för större sammankomster.
Se bilaga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga: FN Utredningsuppdrag, kompletterande bidrag

Beslutet sänds till:
KFK Ledningsgrupp
Berörda föreningar

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 112

PROTOKOLL
2022-08-31

Dnr FN 2022-000222800

Månadsrapport, maj månad 2022
Fritidsnämndens beslut
Anta upprättad månadsrapport per 2022-05-31

Sammanfattning
Redovisning per 2022-05-31 för fritidsnämndens samtliga verksamheter, inklusive
projekt, visar en prognos på överskott om 18,3 mnkr mot årsbudget inklusive
resultatöverföring.
Nämndens verksamheter visar för perioden januari-maj ett överskott på 11,5 mnkr.
Överskottet beror främst på höga intäkter vid campingverksamheten, låga
personalkostnader vid fritidsgårdsverksamheten och ej ännu utbetalda
föreningsbidrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga; Månadsrapport maj

Beslutet sänds till:
Chefscontroller, stab
Ekonom, stab

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 113

PROTOKOLL
2022-08-31

Dnr FN 2022-000192811

Skellefteåförslag (179407), Utveckla Kågebadet
Fritidsnämndens beslut
1. Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken sammanfattning,
anse Skellefteåförslaget besvarat.
2. Avslå förslaget, då det visar sig att Kågebadet redan är anslutet till
fjärrvärmesystemet,

Sammanfattning
Det har inkommit ett Skellefteåförslag där förslagsställaren tycker att kommunen
ska satsa på Kågebadet och koppla in badet på fjärrvärme.
Hen tycker att nu när Kåge pekas ut för ytterligare expansion vore det fantastiskt
att satsa på den bortglömda juvelen Kågebadet.
Under somrarna sysselsätter det Kåge och omgivningens ungdomar och bidrar till
ökad vattenvana och simkunskap. Men badet har fått förfalla även om den ideella
föreningen kämpar för att hålla det flytande.
Nu grävs det för fjärrvärme just utanför och det vore lätt att dra in fjärrvärme till
badet. Flera större bad värms på returvattnet i fjärrvärmesystem. Till exempel
Himlabadet i Sundsvall. Badet ligger praktiskt till för att vara ett aktivitetscentrum
mitt i tätorten. Och mer byggs runtom. Ta chansen att ge Kåges invånare möjlighet
till motion och rekreation!
Kultur- och fritidskontorets mening om Skellefteåförslaget
Kågebadet är en anläggning som byggdes på 1970-talet så det har många år på
nacken och är som föreslagställaren skriver i stort behov av underhåll.
Fritidsnämnden tog ett beslut att lägga ner Kågebadet under en period med stora
ekonomiska utmaningar.
Föreningen Kågebadets vänner har som det skrivs i förslaget drivit badet sedan
2010, vilket varit positivt.
Tanken om att dra nytta av att man just nu gräver för fjärrvärme är god och
tjänsteorganisationen tar frågan vidare till kunniga inom området för att undersöka
möjligheterna till detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
Förslagsställaren
Skellefteåförslaget, funktionsbrevlåda
Avdelningschef Ungdom och folkhälsa
Områdeschef Boliden, Jörn
Områdeschef Eddahallen/Vitberget

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 114

PROTOKOLL
2022-08-31

Dnr FN 2022-000127822

Skellefteåförslag (174407) SkellefteHavsbad
Fritidsnämndens beslut
Genom detta svar föreslå fritidsnämnden att avslå Skellefteåförslaget.

Sammanfattning
Föreslagställaren tycker att det ska byggas ett nytt attraktivt badställe intill någon
av de närliggande havsbad som finns i kommunen. Ett äventyrsbad med både
tempererat inomhus och utomhusbad med närhet till havsbad och gärna
Östersjövatten i någon del och delvis tempererat.
Skellefteå behöver attraktioner speciellt inom bad och äventyr.
Låt näringslivet vara med genom att betala/sponsra, ”Northvolt/Adventure”
Kultur- och fritidskontorets mening om Skellefteåförslaget
Fritidsnämnden håller med om att det är viktigt med attraktioner i ett växande
Skellefteå och de två kommunala tempererade baden betyder mycket för såväl våra
invånare som våra turister.
I dagsläget har kommunen inga planer på att utöka antalet badanläggningar men
ser gärna att det privata näringslivet tar initiativ i frågan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
Förslagsställaren
Skellefteåförslaget, funktionsbrevlåda
Avdelningschef Ungdom och folkhälsa
Områdeschef Boliden, Jörn
Områdeschef Eddahallen/Vitberget

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 115

PROTOKOLL
2022-08-31

Dnr FN 2022-000124811

Skellefteåförslag (171552) om att Kågebadet bör
övergå i kommunens regi igen
Fritidsnämndens beslut
Med svaret föreslå fritidsnämnden att avslå Skellefteåförslaget.

Sammanfattning
Det har inkommit ett Skellefteåförslag där förslagsställaren tycker att Kågebadet
bör fortsätta vara öppet men i kommunal regi.
Hen tycker att eftersom det byggs många bostäder i Kåge så vore det synd att
stänga ner badet som lockar många barnfamiljer på sommaren.
Ska alla behöva trängas på Vitbergsbadet?
Satsa på ytterområdena runt Skellefteå för att locka fler invånare. Alla har inte
ekonomisk möjlighet eller vill inte bo i centrala stan.
Kultur- och fritidskontorets mening om Skellefteåförslaget
Fritidsnämnden tog ett beslut att lägga ner Kågebadet under en period med stora
ekonomiska utmaningar.
Kommunledningen föreslog att se över huruvida det fanns någon förening/privat
aktör som var intresserad av att driva anläggningen, detta har föreningen
Kågebadets vänner gjort med den äran under alla dessa år från 2010.
Skellefteå kommun har många bad, badanläggningar är generellt dyra att driva och
kostsamma i underhåll därför måste ibland göras prioriteringar.
Men fritidsnämnden är positivt inställd till om någon från privata näringslivet skulle
vilja ta över och driva badet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
Förslagsställaren
Skellefteåförslaget, funktionsbrevlåda
Avdelningschef Ungdom och folkhälsa
Områdeschef Boliden, Jörn
Områdeschef Eddahallen/Vitberget

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 116

PROTOKOLL
2022-08-31

Dnr FN 2022-000223809

Delgivningar till fritidsnämnden 2022-08-31
Fritidsnämndens beslut
Informationen noteras

Sammanfattning
Följande ärenden har inkommit till fritidsnämnden sedan förra
sammanträdet 2022-06-16.
Dnr. 2022-147. 814
Delegationsbeslut § F 26-22
Dnr. 2022-202. 805
Delegationsbeslut § F 28-22
Dnr. 2022-203. 805
Delegationsbeslut § F 29-22
Dnr. berör fler diarienummer
Delegationsbeslut § F 31-22
Dnr. 2022-188. 800
Kommunfullmäktige 2022-06-14 § 166
Förslag till nämndsorganisation med mera efter 2022 års val
Dnr. 2022-89. 800
Kommunstyrelsen 2022-06-14 § 171
Delårsrapport april 2022, Skellefteå kommun
Dnr. 2022-190. 800
Kommunstyrelsen 2022-06-14 § 181
Information om säkerhetsläget inom Skellefteå kommunkoncern.
Dnr. 2022-191. 800
Kommunstyrelsen 2022-06-14 § 165
Preliminär budget och plan 2023-2027, Skellefteå kommun inkl
skattesats 2023
Dnr. 2022-189. 800
Kommunstyrelsen 2022-06-14 § 167
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Skellefteå kommun från
2023-01-01
Dnr. 2022-201. 800
Kommunstyrelsen 2022-06-14 § 180
Riktlinjer för utkontraktering av informationsbehandling

Beslutsunderlag
Inkomna beslut
Tjänsteskrivelse

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 117

PROTOKOLL
2022-08-31

Dnr FN 2022-000003800

Informationsärenden
Fritidsnämndens beslut
Godkänna lämnad information.

Sammanfattning
Information lämnades om
Två ändringar i attestförteckningen 2022. En ändring i juni och en i juli.
Kultur- och fritidschefen informerade om:
 Den konferens, i Växjö, som hon hade deltagit i. Ett litet axplock: Årets
friluftskommun utsågs, vilket blev Trollhättan. Där hade det tagits fram en
friluftsplan där viktiga frågor togs upp bl a tillgång till natur för friluftsliv
och ett rikt friluftsliv i skolan.
MFCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhälle) var på plats och
berättade om ett regeringsuppdrag om ungdomars delaktighet. De hade
också satsat på webbutbildningar kring bl a tillgänglighetsfrågor.


Insamlingen till Fritidsbanken och Kulturbanken har gått mycket bra och
det har kommit in många, fina saker. Öppningen beräknas ske i samband
med hållbarhetsveckan i slutet av september.

Avdelningschef vid ungdoms- och folkhälsoavdelningen informerade om:
 Det har funnits en del anställda i sommar som har ordnat till för
Fritidsbanken och Kulturbankens öppnande. Ett reportage finns nu i
Megafonen för de som är intresserade.
 Avdelningschefen berättade också lite om vad som har hänt i sommar och
hur det har gått.
Avdelningschef vid fritid- och idrottsavdelningen informerade om:
 Det har förekommit lite stök, förstörelser och stölder på bl a Anderstorps
IP, Norrvalla och Falkträsket i sommar. Både polis och våra FRISgrupper
finns inkopplade här. Det har dock varit lugnare på Vitberget men polisen
tror att det är detta klientel som flyttat till de andra platserna där det varit
stökigt i sommar.
 Det är problem med personalsituationen vid idrottsplatser och nu finns tre
tjänster som idrottsplatsvaktmästare ute.

Beslutsunderlag
Muntlig information

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 118

PROTOKOLL
2022-08-31

Dnr FN 2022-000005800

Övriga frågor
Fritidsnämndens beslut
Notera de övriga frågorna.

Sammanfattning
Roland Löfmark (L) hade en undring om det stök och den förstörelse som
förekommit bl a vid Anderstorps IP. Detta fråga togs upp redan under § 117.
Roland Löfmark (L) undrade hur det går med den formella ansökan om en
utredning för elljusspåren som lämnats in.

Svar: Avdelningschefen för fritid- och idrottsavdelningen säger att han ska kolla upp
det och återkomma med svar direkt till Roland.
Roland Löfmark (L) undrade också om de saker som finns kvar i ett förråd på
Anderstorps IP och som tillhörde den förra Fritidsbanken. Dessa saker borde
hämtas och eventuellt flyttas över till den nuvarande Fritidsbanken. Han säger att
han också har pratat med den som är föreståndare vid den nuvarande
Fritidsbanken så han vet också om dessa saker.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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