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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 186

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000064 800

Val av justerare
Fritidsnämndens beslut
Ewa Eriksson (S) utses, att jämte ordförande, justera dagens protokoll.

Sammanfattning
Förslag på justerare lämnas av nämndsekreteraren.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 187

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000066 800

Godkännande av dagordning
Fritidsnämndens beslut
Med, under sammanfattningen, gjorda tillägg så godkänns dagordningen.

Sammanfattning
Vid dagordningens godkännande anmäldes en fråga av Jonna Lundgren (S) om hur
det gått med öppnandet av badhus och fritidsgårdar. Därefter kunde dagordningen
godkännas.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 188

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000065 800

Föregående månads protokoll
Fritidsnämndens beslut
Föregående månads protokoll läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Här förelåg fritidsnämndens protokoll per 2021-09-21.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 189

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000081 800

Betalmedel
Fritidsnämndens beslut
1. Besluta om att anta förslagna betalsätt på respektive verksamhet enligt
nedan, under sammanfattningen.
2. Utvärdera betalsätt hösten 2022.

Sammanfattning
Kommunen har under 2020 tagit beslut om att fördela ut de kostnader
som är direkt kopplade till de olika betalningstjänsterna som finns ute i
våra verksamheter. Detta med syfte att kostnadsreducera, effektivisera
och minska riskerna.
Ny avgiftsmodell:
Kontanter 10 000 kr/år (18 st)
Kort
6 000 kr/år (14 st)
Swish
3 000 kr/år (24 st)
Verksamheterna har således fått incitament till att se över vilka
betalningsmetoder som används och behöver finnas kvar. Kultur- och
fritidskontorets verksamheter har inkommit med ett förslag över vilka
betalmedel som respektive verksamheter behöver.
Total sett betala förvaltningen ca 480 000 kronor/år för betalmedel,
där varje verksamhet betalar för sina kostnader. Förslaget innebär att
kostnaden minskar med 24 000 kronor/år, då 4 kortterminaler tas bort.
Antal betalmedel 2021:
Kontanter
18 st. Samma som föregående år. Andelen kontanter
är fortfarande relativt hög. Ser en nedåtgående trend
så bör revideras årligen.
Kort

10 st terminaler. Fritidsgårdarna lämnar tillbaka sin 4
kortteminaler. Det räcker med Swish och kontanter.

Swish

24 st. Samma som tidigare år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
________________________________________________________
_________

Beslutet sänds till:
KFK, chefskontroller, stab

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 190

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2020-000382 800

Skellefteåförslag (33049) - En vintervandrares
dröm, preparera promenadslingor på Vitberget i
vinter
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till stående skrivning, under rubriken sammanfattning,
anse Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Förslagsställaren tycker att det borde ordnas promenadstråk, vintertid i naturen i
Vitbergsområdet. Nya stråk eller längs befintliga skidspår eller cykelleder som
alternativ.
Skellefteå kommun hänvisar idag till den befintliga Vinterpromenaden, som startar
strax väster om Vitbergets elljusspår och den belysta Hundpromenaden, längs
Sjungande dalens elljusspår. Dessutom finns möjlighet att gå efter plogade vägar
till Boda Borg och till den TV mast som finns i närheten.
Tilläggas ska att på båda sidor av Skellefteå älv, från Mobackendammen i väst, till
Lejonströmsbron i öst, prepareras gångstråken vintertid av skoter och sladd för de
gående. Det är också möjligt att använda skoterleder i området.
Några ytterligare planer på utökade promenadstråk i Vitbergsområdet finns inte
inom nuvarande budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag med ärendenummer 33049

Beslutet sänds till:
Funktionsbrevlåda (SKELLEFTEÅFÖRSLAGET)
KFK, avdelningschef, fritid och idrottsavdelningen
KFK, administrativ handläggare, fritid och idrottsavdelningen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 191

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000105 800

Skellefteåförslag (61722) - Återhämtningsbänkar
efter elljusspår
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till stående skrivning under rubriken sammanfattning,
anse Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Förslagsställaren vill att kommunen ska förbättra/öka motionsmöjligheter för
sjuka människor runt elljusspåren på Vitberget.
Bygga återhämtningsbänkar i trä (likt en solbänk för balkong) med
upphöjning för huvudet. Där kan människor med svag muskulatur i rygg
kunna lägga sig ner och vila ryggen emellan åt då man springer/sprungit.
Är många sjuka människor som drar sig springa just för det inte finns
någonstans vila. Kanske kan de vara lite bredare så man kan stretcha ut
ryggmusklerna eller bara sola en stund.
Kultur och fritidskontoret svarar att bänkar och bord finns idag runt
motionsspåren i Vitbergsterrängen – framförallt efter Vitbergets elljusspår 3
km. Förslagsställaren är välkommen att fortsätta dialogen med kultur och
fritidskontoret.
Försök till dialog med skribenten via mail, har förts under detta ärendes
gång. Dock utan svar.

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag med ärendenummer 61722

Beslutet sänds till:
Funktionsbrevlåda (SKELLEFTEÅFÖRSLAGET)
KFK, avdelningschef, fritid och idrottsavdelningen
KFK, administrativ handläggare, fritid och idrottsavdelningen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 192

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000012 800

Skellefteåförslag (42481) - Idrottsbidrag för unga
Fritidsnämndens beslut
1. Fritidsnämnden delar förslagsställarens syn på vikten av rörelse
och aktivitet.
2. Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken
sammanfattning, avslå att kommunen ska införa ett idrottsbidrag
för unga och med detta anse Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Ett Skellefteåförslag har inkommit där förslagsställaren vill att det ska införas
ett idrottsbidrag för unga likt friskvårdsbidraget för anställda.
Förslagsställaren föreslår ett idrottsbidrag på 1000 kronor eller 1500 kronor
per barn i skolför ålder. Förslagsställaren anser att detta skulle leda till en
ökning i fysisk aktivitet för barn samt bidra till fortsatt idrottande senare i
livet.
Kostnaden för att införa detta bidrag skulle bli drygt 16,5 miljoner kronor
räknat på 1500 kr var fördelat på antal elever i skolorna. Om bidraget skulle
vara på 1000 kr skulle kostnaden bli drygt 11 miljoner kronor.
Kultur- och fritidsnämndens bidragspott är cirka 19 miljoner per år som ska
räcka till drift av kommunens föreningsanläggningar, investeringar och
bidrag till föreningar. Budget för ett idrottsbidrag finns inte i dagsläget.
Kultur- och fritidsnämnden subventionerar hyror och taxor på våra
anläggningar så att föreningar ska kunna hålla ned kostnader på medlemsoch deltagaravgifter. Föreningarna har också möjlighet att söka
utbildningsbidrag, aktivitetsstöd, anläggningsbidrag, driftbidrag bland annat.
Dessa bidrag bidrar också till att hålla ned kostnaderna för föreningarna så
att så många barn och ungdomar ska kunna delta i föreningsverksamhet. Vi
har även många anläggningar på olika ställen i kommunen som är gratis att
använda. Vi har fina elljusspår, skidspår, utegym, hinderbana, tennisbanor,
skatepark och spontanidrottsplatser mm. som är gratis att nyttja.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag 42481

Beslutet sänds till:
Funktionsbrevlåda (SKELLEFTEÅFÖRSLAGET)
KFK, avdelningschef, fritid och idrottsavdelningen
KFK, avdelningschef, ungdoms- och folkhälsoavdelningen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 193

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000188 800

Skellefteåförslag (69823) - Inomhusslalompark
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken sammanfattning,
avslå att kommunen ska bygga en inomhusslalompark och med detta anse
Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Ett Skellefteåförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att det ska
byggas en inomhusslalompark så man kan åka slalom på sommaren.
Skellefteå kommun försöker att erbjuda ett stort utbud av anläggningar för
fritid- och friluftsaktiviteter. Vintertid satsas pengar för att erbjuda och
utveckla Vitbergsområdet med utförs- och längdåkningsmöjligheter och övriga
vinteranläggningar.
Sommartid satsar man pengar för att erbjuda och utveckla anläggningar och
aktiviteter som hör till sommarsäsongen.
I kommunens investeringsplaner finns inte en inomhusslalompark med utan
man får utöva utförsåkning vintertid under vår relativt långa vintersäsong.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag (69823)

Beslutet sänds till:
Funktionsbrevlåda (SKELLEFTEÅFÖRSLAGET)
KFK, avdelningschef, fritid och idrottsavdelningen
KFK, avdelningschef, ungdoms- och folkhälsoavdelningen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 194

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000189 800

Skellefteåförslag (69831) - Pengar till små klubbar
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken sammanfattning,
avslå att kommunen ska ge mer pengar till småklubbar och med detta anse
Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Ett Skellefteåförslag har inkommit där förslagsställaren vill att
kommunen ska ge mer pengar till småklubbar så att de kan köpa in
mer utrustning så fler unga och äldre blir intresserad att delta
i(föreningsverksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden delar idag ut bidrag till ett stort antal
föreningar. Idrottsföreningarna har möjlighet att söka aktivitetsstöd
från kommunen och Riksidrottsförbundet.
Dessa pengar kan i sin tur användas till att köpa in utrustning och
dylikt. För att starta nya verksamheter så finns det ett bidrag för detta
som en förening kan söka för att starta upp nya aktiviteter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag med ärendenummer 69831

Beslutet sänds till:
Funktionsbrevlåda (SKELLEFTEÅFÖRSLAGET)
KFK, avdelningschef, fritid och idrottsavdelningen
KFK, fritidskonsulent, fritid och idrottsavdelningen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 195

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000201 800

Skellefteåförslag (72099) - Skatepark i Bergsbyn
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken sammanfattning
avslå att kommunen ska bygga en skatepark i Bergsbyn och med detta anse
Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Ett Skellefteåförslag har inkommit där förslagsställaren vill att det ska byggas
en skatepark i Bergsbyn vid BSK så att fler får tillgång till att åka oftare.
Förslagsställaren tycker att det blir för långt att åka in till stan för att åka
skateboard vid Folkparken vilket inte är bra för miljön.
Kommunen har inga skateramper i sin nuvarande budget, däremot så
kan kommunen ge bidrag till en förening som vill bygga en yta eller ramp för
skate. Skaterampen som finns på Folkets park har helt och hållet kommit till
på grund av två föreningars samarbete, Skellefteå skateboardförening och
Folkets park.
Kommunen har varit med och stöttat ansökningarna hos Allmänna arvsfonden
och andra stöd i projekten.
Det allra bästa sättet är att ta kontakt med någon förening som vill hjälpa
er med detta på det lokala området. Sen så kanske kommunen kan hjälpa till
med någon form av bidrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag med ärendenummer 72099

Beslutet sänds till:
Funktionsbrevlåda (SKELLEFTEÅFÖRSLAGET)
KFK, avdelningschef, fritid och idrottsavdelningen
KFK, administrativ handläggare, fritid och idrottsavdelningen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 196

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000232 800

Skellefteåförslag (74266) - Skateramp vid
vädergatorna Moröbacke
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken
sammanfattning, avslå att kommunen ska bygga en skateramp vid
Vädergatorna och med detta anse Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Ett Skellefteåförslag har inkommit där förslagsställaren vill att det ska
byggas en skateramp vid Vädergatorna, Morö backe. Den ska placeras
på den före detta isbanan med anslutning till lekparken och
tennisplanen mellan Åskstigen och Regnstigen.
Kommunen har inga skateramper i sin nuvarande budget, däremot så
kan kommunen ge bidrag till en förening som vill bygga en yta eller
ramp för skate. Skaterampen som finns på Folkets park har helt och
hållet kommit till på grund av två föreningars samarbete, Skellefteå
skateboardförening och Folkets park.
Kommunen har varit med och stöttat ansökningarna hos Allmänna
arvsfonden och andra stöd i projekten.
Det allra bästa sättet är att ta kontakt med någon förening som vill
hjälpa er med detta på det lokala området. Sen så kanske kommunen
kan hjälpa till med någon form av bidrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag med ärendenummer 74266

Beslutet sänds till:
Funktionsbrevlåda (SKELLEFTEÅFÖRSLAGET)
KFK, avdelningschef, ungdoms- och folkhälsoavdelning
KFK, administrativ handläggare, fritid och idrottsavdelningen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 197

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000242 800

Skellefteåförslag (77939) - Skateboardpark i
Ursviken
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken
sammanfattning, avslå att kommunen ska bygga en skateboardpark i
Ursviken och med detta anse Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Ett Skellefteåförslag har inkommit där förslagsställaren vill att det ska
byggas en skateboardpark som fungerar för kickbike, inlines,
skateboard och cykel. Denna plats ska uppföras i Ursviken, förslagsvis
nere vid kanotudden.
Kommunen har inga skateramper i sin nuvarande budget, däremot så
kan kommunen ge bidrag till en förening som vill bygga en yta eller
ramp för skate. Skaterampen som finns på Folkets park har helt och
hållet kommit till på grund av två föreningars samarbete, Skellefteå
skateboardförening och Folkets park.
Kommunen har varit med och stöttat ansökningarna hos Allmänna
arvsfonden och andra stöd i projekten.
Det allra bästa sättet är att ta kontakt med någon förening som vill
hjälpa er med detta på det lokala området. Sen så kanske kommunen
kan hjälpa till med någon form av bidrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag med ärendenummer 77939

Beslutet sänds till:
Funktionsbrevlåda (SKELLEFTEÅFÖRSLAGET)
KFK, avdelningschef, ungdoms- och folkhälsoavdelning
KFK, administrativ handläggare, fritid och idrottsavdelningen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 198

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000204 800

Skellefteåförslag (72107) - Skatepark i Bergsbyn
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken sammanfattning, avslå
att kommunen ska bygga en skatepark i Bergsbyn och med detta anse
Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Ett Skellefteåförslag har inkommit där förslagsställaren vill att det ska byggas
en skatepark i Bergsbyn vid BSK. Förslagsställaren tycker att det är för långt
och farligt att cykla till skateparken i stan och föräldrarna kan inte alltid skjutsa.
Kommunen har inga skateramper i sin nuvarande budget, däremot så
kan kommunen ge bidrag till en förening som vill bygga en yta eller ramp för
skate. Skaterampen som finns på Folkets park har helt och hållet kommit till på
grund av två föreningars samarbete, Skellefteå skateboardförening och Folkets
park.
Kommunen har varit med och stöttat ansökningarna hos Allmänna arvsfonden
och andra stöd i projekten.
Det allra bästa sättet är att ta kontakt med någon förening som vill hjälpa
er med detta på det lokala området. Sen så kanske kommunen kan hjälpa till
med någon form av bidrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag med ärendenummer 72107

Beslutet sänds till:
Funktionsbrevlåda (SKELLEFTEÅFÖRSLAGET)
KFK, avdelningschef, fritid och idrottsavdelningen
KFK, administrativ handläggare, fritid och idrottsavdelningen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 199

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000006 800

Skellefteåförslag (36666) - Aktivitetsområde,
hockeybana, fotbollsplan
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken
sammanfattning, anse Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Förslagsställaren tycker att det bör anläggas ett aktivitetsområde med
fotboll, hockey och en aktivitetspark mellan Tomasvägen och
Markvägen i Kåge.
Kultur- och fritidskontoret ser positivt i att skapa förutsättningar för
spontanaktiviteter. Kultur och fritidskontoret har inte för avsikt att
bygga och driva en aktivitetsyta mellan Tomasvägen och Markvägen i
Kåge.
Det finns en multiarena vid skolan som inte är så långt från
Tomasvägen, det är inte heller långt till fotbollsplan. KAIF har
fotbollsplaner i området. Kultur och fritid sköter isbanor/fotbollsplaner
som ligger vid idrottsplatser övriga banor sköts av
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag ärendenummer 36666

Beslutet sänds till:
Funktionsbrevlåda (SKELLEFTEÅFÖRSLAGET)
KFK, avdelningschef, fritid och idrottsavdelningen
KFK, administrativ handläggare, fritid och idrottsavdelningen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 200

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2020-000383 800

Skellefteåförslag (32904) - Isyta i Kåge
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken
sammanfattning, anse Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Förslagsställaren tycker att det bör anläggas en isyta vid Tomasvägen i
Kåge.
Kultur- och fritidskontoret ser positivt i att skapa förutsättningar för
spontanaktiviteter. Kultur och fritidskontoret har inte för avsikt att bygga och
driva en isyta vid Tomasvägen i Kåge. Det finns en isyta vid skolan som inte
är så långt från Tomasvägen. Kultur och fritid driftar isbanor som ligger vid
idrottsplatser övriga banor sköts av samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunen har gjort ett antal insatser för att stimulera uteaktiviteter i
samband med coronapandemin, bland annat utökad skötsel på befintliga
anläggningar och fler grillplatser är några insatser som är gjorda.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag ärendenummer 32904

Beslutet sänds till:
Funktionsbrevlåda (SKELLEFTEÅFÖRSLAGET)
KFK, avdelningschef, fritid och idrottsavdelningen
KFK, administrativ handläggare, fritid och idrottsavdelningen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 201

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000265 800

Skellefteåförslag (90357) Utveckling av friluftslivet i
Jörn
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken
sammanfattning, anse Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Förslagsställaren vill att anslutningsstigen till elljusspåret i Jörn, från
Furugatan förbättras genom en trumma i diket och stenmjöl.
Dessutom belysningsstolpar och armatur, ansluten från Furugatans
gatubelysning.
Allt detta för att förbättra möjligheterna till användande av det så
populära elljusspåret.
Kultur och fritidskontoret svarar att möjligheter finns för föreningslivet
att söka bidrag till detta via investeringsbidrag lokaler och
anläggningar via Interbook Go.
Dialog med skribenten har förts under detta ärendes gång.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag med ärendenummer 90357

Beslutet sänds till:
Funktionsbrevlåda (SKELLEFTEÅFÖRSLAGET)
KFK, avdelningschef, fritid och idrottsavdelningen
KFK, administrativ handläggare, fritid och idrottsavdelningen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 202

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000280 814

Upphandling turbåtstrafik 2021-2023
Fritidsnämndens beslut
1.

Trafik till Gåsören med absolut krav på båt anpassad för rullstol
upphandlas för tre (3) år (2021-2023).

2.

Övriga besöksmål (Kinnbäcksfjärden och Byskefjärden)
upphandlas för ett (1) år.

3.

Perioden som upphandlas är veckan efter midsommar fram till
och med första veckan i augusti.

Sammanfattning
I januari 2020 fattade fritidsnämnden beslut om att upphandla
turbåtstrafik för åren 2020-2022. På grund av covid -19 genomfördes
inte upphandlingen för tre år utan endast för ett år i taget.
Kultur- och fritidskontoret önskar ett nytt inriktningsbeslut för
upphandling av turbåtstrafik för kommande år. Entreprenörer som
bedrivit trafik efterfrågar en upphandling som sträcker sig över minst
tre år för att ha större möjlighet till att beviljas lån för investeringar.
Kultur- och fritidskontoret anser att en upphandling på tre år för trafik
till Gåsören med ett absolut krav om en båt anpassad för rullstol skulle
öka möjligheterna för en långsiktig lösning för ökad tillgänglighet till
besöksmål.

Beslutsunderlag
Protokoll FN 2020-01-21 § 11
Rapport turbåtstrafik 2021
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
KFK, friluftskonsulent, fritid- och idrottsavdelning
KFK, avdelningschef, fritid- och idrottsavdelning
KFK, chefskontroller/avdelningschef, stab

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 203

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000281 808

Aktivitetsstödet våren 2021 och covidpåverkan
Fritidsnämndens beslut
1. Betala ut aktivitetsstödet för våren 2021 enligt alternativ 3
”Betala ut enligt analys av Covid och dess påverkan”.
2. Paragrafen anses som omedelbart justerad.

Sammanfattning
Då Covid 19 har påverkat föreningarnas verksamhet från 16 mars
2020 då Folkhälsomyndigheten gick ut med att det pågår en pandemi i
Sverige. Det betyder att en del föreningar har minskat/helt slutat ha
verksamhet under perioden 210101-210630 på grund av Covid 19
Det finns olika scenarior framtagna
1.

Betala ut samma summa som för våren 20

2. Betala ut enligt norm
3. Betala ut enligt analys av Covid och dess påverkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
KFK, avdelningschef, fritid- och idrottsavdelningen
KFK, fritidskonsulent, fritid- och idrottsavdelningen
KFK, administrativ handläggare, fritid- och idrottsavdelningen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 204

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000262 808

Ansökan om reducering av matchyror pga. Covid-19,
Skellefteå AIK Hockey
Fritidsnämndens beslut
Skellefteå AIK hockey betalar 50 % av normal matchtaxa under
perioden 2021-06-30 – 2021-09-29.

Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret har under år 2020 reducerat matchtaxor för föreningarna
som på grund av Covid-19 inte kunnat ha någon publik.
Skellefteå AIK hockey ansöker om fortsatt reducering av matchhyror, eftersom
fortsatta publikrestriktioner gäller på grund av pandemin. Föreningens verksamhet
drabbas hårt ekonomiskt av restriktioner då det innebär att dom endast får ta in ca
1 100 åskådare, d v s ca 1/6 av ordinarie publikkapacitet.
Det exakta antalet är svårt att fastställa p.g.a. att antal åskådare beror på storleken
av bokade sällskap. Full kapacitet i arenan är 5 801 åskådare.
Nuvarande restriktioner beslutades av regeringen den 15 juli och gäller till den 29
september 2021. Skellefteå AIK är den enda föreningen i kommunen som omfattas
av den publika begränsningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
Skellefteå AIK hockey
KFK, avdelningschef fritid-och idrottsavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 205

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000270 829

Renovering av liftsystemet i Vitbergsbacken
Fritidsnämndens beslut
1. Tidigare beslut, taget vid nämnd 2021-09-21 § 177, upphör att
gälla
2. Uppdra inköpkontoret att upphandla renovering av liftsystemet på
Vitberget

Sammanfattning
Vid fritidsnämndens möte den 2021-09-21 § 177 beslutades det att
avsätta 600 000 kronor för att upphandla ett nytt säkerhetssystem för
liften på Vitberget.
Efter samråd med kommunens inköpskontor så har kultur- och
fritidskontoret fått rådet att avbryta upphandlingen och göra en ny
upphandling på en större renovering av liften.
Anledningen till detta är att priset hamnar för högt, detta innebär att
det inte går att genomföra en direktupphandling.
Kommunen har beställt en mer omfattande genomgång av liftsystemet
inför kommande säsong, arbetet påbörjas vecka 43.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
KFK, avdelningschef fritid- och idrottsavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 206

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000199800

Skellefteåförslag (72095) - Utebad i Bergsbyn
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken sammanfattning, anse
Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
En föreslagställare har kommit med ett förslag att det ska byggas ett utebad i
Bergsbyn, eftersom föreslagställaren bara är 11 år så kan hen ju inte köra till Byske
ensam och mamma och pappa vill aldrig skjutsa. Att åka till Byske tar 30 minuter
och förstör miljön.
Hen är väldigt trött på att åka 30 minuter eller mer för att komma till Byskes
utebad.
Hen bor i Bergsbyn och vill ha ett utebad där.
Om vi skaffade ett utebad i Bergsbyn med kanske varma pooler och 5 olika
vattenrutschkanor så hade vi både förminskat utsläppen och kunna svalka oss utan
att åka 30 minuter i en kokhet bil för att få bada i iskalla pooler som dessutom
många barn kissar i!
Kultur- och fritidskontorets mening om Skellefteåförslaget
Bra att du tänker miljön det är viktigt.
Fritidsnämnden har två tempererade utebad som är öppna varje sommar, Byske
utebad och Vitbergsbadet. Att driva tempererade utebad är väldigt kostsamt och
idag har fritidsnämnden inga planer på att bygga några nya stora anläggningar. De
tempererade utebad som redan finns är i renoveringsbehov så dessa renoveringar
måste komma i första hand.
Om man inte vill åka ända till Byske så finns ju Vitbergsbadet som ett närmare
alternativ om man bor i Bergsbyn, sen finns flera trevliga naturbad runt om i
kommunen.

Beslutsunderlag
Skellefteåförslag (72095)
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
Funktionsbrevlåda (SKELLEFTEÅFÖRSLAGET)
KFK, avdelningschef, ungdoms- och folkhälsoavdelning
KFK, administrativ handläggare, fritid- och idrottsavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 207

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000244 800

Skellefteåförslag (79450) - Badrullstolar
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken sammanfattning, anse
Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Det har kommit in ett Skellefteåförslag där föreslagställaren vill att
kommunen ska köpa in fler badrullstolar, det skulle behövas t.ex. både
i Boviken och Falkträsket.
Detta för att de som är funktionshindrade skulle kunna bada på fler
naturbad med sina kompisar t.ex. Boviken eller Falkträsket eller på
någon av kommunens övriga stränder.
Kultur- och fritidskontorets mening om Skellefteåförslaget
Som föreslagställaren skriver så finns det i dag en badrullstol att låna
på Byske naturbad, man kan även låna på det tempererade badet i
Byske och det finns även badrullstol på Vitbergsbadet.
Fritidsnämnden tycker att det är en viktig reflektion och ger uppdrag
till kultur- och fritidskontoret att se om man inför sommaren 2022 kan
hitta någon lösning på Falkträskbadet som till viss del är
tillgänglighetsanpassat redan idag.

Beslutsunderlag
Skellefteåförslag (79450)
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
Funktionsbrevlåda (SKELLEFTEÅFÖRSLAGET)
KFK, avdelningschef, ungdoms- och folkhälsoavdelning
KFK, administrativ handläggare, fritid- och idrottsavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 208

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000259 800

Skellefteåförslag (86964) Bureå Aktivitetsområde
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken
sammanfattning, anse Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
En föreslagställare har skrivit att Bureå saknar en naturlig mötesplats och en plats
för rörelseglädje för ungdomarna som växer upp där.
Bureå växer! Där planeras och byggs ett flertal flerbostadshus, Skellefteå kommun
satsar på sin glesbygd, vilket hen är glad för.
Hen ser framför sig den kommande hållplatsen vid Norrbotniabanan, en fantastisk
tillväxt, närhet till vacker natur, välfungerande samhällsservice som ligger inom
rimligt pendlingsavstånd till Skellefteås många arbetsplatser.
Bureå har allt, för de yngre barnen men inte för de äldre barnen, ungdomarna och
de unga vuxna saknar naturliga mötesplatser, där saknas en plats som uppmuntrar
till spontan lek och rörelse, ett aktivitetsområde liknande den park som planeras i
Burträsk.
Kultur- och fritidskontorets mening om Skellefteåförslaget
Kultur och fritidskontoret håller med om att mötesplatser och ytor för aktivitet och
rörelse är viktiga, därför har man på Tallbacka i Bureå samlat olika
verksamhetsanläggningar inom samma område, där ska det även blir någon form
av cykel/skate yta.
Precis som föreslagställare skriver så byggs just nu i Burträsk en yta, med
skatepark, lekområde, rutsch och grönyta, anledningen till att man kunnat
genomföra detta i Burträsk är att en förening sökt och fått pengar från Allmänna
arvsfonden.
Föreningen har till detta också sökt och fått medfinansiering från fritidsnämnden.
Om det skulle finnas någon förening i Bureå som kan tänka sig att söka för att
utveckla en likande aktivitetsyta i Bureå så finns det möjlighet att få stöttning för
att skriva ansökan och för att söka ekonomisk medfinansiering

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
Funktionsbrevlåda (SKELLEFTEÅFÖRSLAGET)
KFK, avdelningschef, ungdoms- och folkhälsoavdelning
KFK, administrativ handläggare, fritid och idrottsavdelningen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 209

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2020-000356 811

Skellefteåförslag (30299) Badhus eller äventyrsbad i
Kåge
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken
sammanfattning, anse Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Föreslagställaren vill att det ska byggas ett badhus i Kåge, nu när
Skellefteå växer och blir större och det är kö på Eddahallens
vattengympa.
När det är halka och snö söker sig mänga till Eddahallen då man vill
göra något på helgerna också.
Hen skriver att i Kåge finns det mark.
Kultur- och fritidskontorets mening om Skellefteåförslaget
I Skellefteå kommun finns idag åtta badhus, sex som drivs av
kommunen som huvudman och två som drivs av förening/bolag. I
jämförelse med andra kommuner i Skellefteås storlek så är åtta
badhus många.
Badanläggningar är väldigt kostsamma både att bygga och underhålla och med
tanke på detta så har fritidsnämnden inga möjligheter att bygga ännu ett till
badhus.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag (30299)

Beslutet sänds till:
Funktionsbrevlåda (SKELLEFTEÅFÖRSLAGET)
KFK, avdelningschef, ungdoms- och folkhälsoavdelning
KFK, administrativ handläggare, fritid och idrottsavdelningen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 210

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000260 800

Skellefteåförslag (87509), Ett bad på Rovön
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken
sammanfattning, anse Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Det har kommit in ett förslag på att det ska göras ett naturbad på Rovön.
Föreslagställaren vill att baden i Skellefteå ska utvecklas
.
Kultur- och fritidskontorets mening om Skellefteåförslaget
Skellefteå har i dag nio naturbad som är så kallade kommunala naturbad,
de sköts antingen av kommunen eller någon förening som får driftbidrag
av kommunen.
Av dessa nio bad så finns i dag tre i närheten av centrala Skellefteå,
Mobackenbadet, Falkträskbadet och Bovikenbadet, i dag finns inga planer
på att införa något ytterligare kommunalt naturbad.
Det finns också många andra naturbad runt om i kommunen som drivs av
föreningar, de kan också vara värda ett besök.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag (87509)

Beslutet sänds till:
Funktionsbrevlåda (SKELLEFTEÅFÖRSLAGET)
KFK, avdelningschef, ungdoms- och folkhälsoavdelning
KFK, administrativ handläggare, fritid och idrottsavdelningen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 211

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2020-000119 800

Skellefteåförslag (15475) - Om att 51an ska vara
öppet för alla åldrar
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken
sammanfattning, anse Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Föreslagställaren önskar att Femtioettan ska vara öppet för alla åldrar,
alla dagar. Att gruppen med funktionsvariationer också ska få träffas
och skaffa nya vänner samt prova på olika aktiviteter.
Kultur- och fritidskontorets mening om Skellefteåförslaget
I dag har Femtioettan flyttat ut ur sina gamla lokaler, det innebär att
verksamheterna kommer att vara i tillfälliga lokallösningar under en
period.
För gruppen med funktionsvariationer så finns det från hösten två
anställda kultur och fritidssamordnare som har ett uppdrag att
utveckla verksamhet för denna målgrupp.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag (15475)

Beslutet sänds till:
Funktionsbrevlåda (SKELLEFTEÅFÖRSLAGET)
KFK, avdelningschef, ungdoms- och folkhälsoavdelning
KFK, administrativ handläggare, fritid och idrottsavdelningen

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 212

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000282 840

Campingpriser 2022
Fritidsnämndens beslut
Paragrafen anses som omedelbart justerad.

Fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna campingpriserna för år 2022 och tills vidare.

Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret föreslår justeringar av campingpriserna vid
Byske Havsbad och Skellefteå Camping från och med 2022 och tills
vidare.
Med tillägget tills vidare behöver inte ärendet taxor och avgifter tas till
Kommunfullmäktige för varje år utan endast vid ändring.
Prisbilden är i nivå med riket och bedöms inte skapa osund konkurrens
på den lokala marknaden.
Ärendet sänds till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga

Beslutet sänds till:
Kommunfullmäktige
KFK, campingchef
KFK, förvaltningschef
KFK, chefskontroller/avdelningschef, Stab

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 213

PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000283 845

Nytt golv i Matekan, Byske Havsbad
Fritidsnämndens beslut
Godkänna renoveringen av Matekan

Sammanfattning
En akut situation har under året uppstått i butiksbyggnaden på Byske Havsbad,
grundkonstruktionen i hörnen har sjunkit ner i marken så att glasrutor har spruckit.
Det här har uppkommit på grund av dålig grundläggning 1986 då Matekan
uppfördes.
Vi har tagit hål i nuvarande golv och konstaterat att golvkonstruktionen ligger direkt
på marken. Avluftning saknas och fukt och mögel har angripit isoleringen.
För att åtgärda problemen så måste byggnaden hissas, ruttnade bottenstockar ska
bytas ut och en helgjuten platta kommer att gjutas under hela byggnaden.
I samband med att vi åtgärdar byggnaden så byts även kyl och frysanläggningen ut
för att säkerställa fortsatt drift, dagens kyl- och frysanläggning är 40 år gammal.
Vi har enligt kommunens avtal kontaktat Contraktor som bedömer att byggnaden
ändå är i så gott skick att det mest kostnadseffektiva är att renovera den. I och
med detta kommer vi inte att bygga ut kioskdelen enligt tidigare beslut med avsatta
medel utan istället flytta väggar och omdisponera ytorna i befintlig lokal.
Beräknad kostnad för renovering och ny kyl- och frysanläggning är ca 1 400 000
kronor.
Finansieringen tas ur Övrig ram samt tidigare avsatta medel för utbyggnad av

kioskdelen (400 000) och redovisas på ett separat projektnummer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
KFK, campingchef
KFK, ekonomiadministratör, stab
KFK, chefskontroller/avdelningschef, stab

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-10-19

Dnr FN 2021-000292 800

Delgivning till fritidsnämnden 2021-10-19
Fritidsnämndens beslut
Informationen noteras

Sammanfattning
Följande ärenden har inkommit till fritidsnämnden sedan förra
sammanträdet 2021-09-21.
Dnr. 2021-258. 800
Delegationsbeslut § F 26-21
Dnr. 2021-261. 814
Delegationsbeslut § F 30-21
Dnr. 2021-269. 814
Delegationsbeslut § F 31-21
Dnr. 2021-278. 800
Delegationsbeslut § F 32-21
Dnr. 2021-284. 800
Delegationsbeslut § F 34-21
Dnr. 2020-221. 806
KS 2021-09-28 § 242
Taxa för tävling, Florahallen
Dnr. 2021-291. 800
KS 2021-09-28 § 236
Inköp av pandemirelaterad skyddsutrustning

Beslutsunderlag
Inkomna beslut

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr FN 2021-000067 800

Informationsärenden
Fritidsnämndens beslut
Godkänna lämnad information

Sammanfattning
Avdelningschef vid ungdoms- och folkhälsoavdelningen svarar på den
fråga som ställdes av ledamot Jonna Lundgren (S)
Jonna undrade hur det gått med uppstarten av badhus och fritidsgårdar och får
svaret att starten vid baden har varit bra. Gruppverksamheten är igång och
Örjanshallen har många besökare.
Fritidsgårdarna har haft något lite sämre start med få besökare. Det har genomförts
en trygghetsvandring vid Lejonströmsskolan och Solsidan har fortfarande ingen
lokal utan jobbar en del i skolan. Alla anser ändå att det varit roligt att äntligen få
öppna upp verksamheten.
Förvaltningschefen informerar om:
En ärendehanteringsmodell som man tittat på från Stockholm där de, tillsammans
med föreningslivet och Riksidrottsförbundet, tagit fram en modell med ett antal
kriterier/riktlinjer som ska vara uppfyllda innan dess föreningarna kan få
normbidrag godkända. Här ska kanske tas fram en Skellefteåmodell och detta
ärende kommer till fritidsnämnd framöver.
Avdelningschef vid fritid och idrottsavdelningen informerade om:
Ett Skellefteåförslag, om öppna omklädningsrum, som blivit liggande och han säger
att han inte vill hasta fram ett svar utan att det kommer upp något senare via
arbetsutskott och nämnd.

Beslutsunderlag
Muntligt lämnad information

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr FN 2021-000068 800

Rapporter
Fritidsnämndens beslut
Godkänna lämnade rapporter

Sammanfattning
Ordförande och vice ordförande håller en liten rapport från FHR senaste
möte
 Föreningsguidning.
 Samhällsplanering
Ordförande rapporterade om
Invigningen av hundanläggningen som han gjorde. En träningshall för hundar som
är den enda anläggningen i sitt slag i Norrland.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr FN 2021-000069 800

Övriga frågor
Fritidsnämndens beslut
Notera de övriga frågorna

Sammanfattning
Jonna Lundgren (S) ställde frågan om konferenserna i november, bland annat hur
de kommer att genomföras.

Svar: Anmälningarna är gjorda och bekräftelsen ska gå till deltagarna. Det ska
också anmälas hur många tjänstemän som ska delta.

Petter Ershag (KD) berättar att detta kan vara hans sista fritidsnämndsmöte pga
rockader inom partiet. Tiden får utvisa hur det går.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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