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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 218

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000064800

Val av justerare
Fritidsnämndens beslut
Isak Rådahl (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
§ 219

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000066800

Godkännande av dagordning
Fritidsnämndens beslut
Efter tillägg av nytt ärende så godkänns dagordningen.

Sammanfattning
Vid dagordningens godkännande anmäldes ett nytt ärende av vice ordförande, ett
uppdrag till kontoret (fotbollshall) och därefter kunde dagordningen godkännas.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 220

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000065800

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

Sammanfattning
Här förelåg fritidsnämndens protokoll per 2021-10-19.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 221

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000313800

Ekonomirapport, fritidsnämndens verksamheter
2021-10-31
Fritidsnämndens beslut
Anta upprättad ekonomirapport per 2021-10-31.

Sammanfattning
Övergripande redovisning per 2021-10-31 för fritidsnämndens
verksamheter inklusive projekt, visar en prognos att för år 2021
redovisa förbrukning inom tilldelat anslag.
Det tilldelade anslaget för nämndens verksamheter utgörs av två delar,
grundbudget/kommunbidrag och resultatöverföring, totalt 239,5 mnkr
för år 2021.
Den sista oktober visar nämndens verksamheter ett plus på 35,7 mnkr
mot periodiserad budget.
Prognosen för hela året beräknas till ett överskott på 26,3 mnkr.
Av dessa 26,3 mnkr står campingen för 8,0 mnkr och övrig
fritidsverksamhet för 18,2 mnkr.
De 18,2 mnkr i överskott för nämndens övriga fritidsverksamheter
beror främst på låga kostnader för både arbetskraft och drift då flera
verksamheter på grund av restriktioner inte varit i full gång, samt på ej
utbetalda bidrag.
Driftredovisning, mnkr
Årsprognos

-213,2

Kommunbidrag

239,5

Avvikelse

26,3

Orsak till avvikelse
Campingverksamhet (taxefinansierad vht)

8,0

Övrig fritidsverksamhet

18,2

Summa

26,3

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga

Beslutet sänds till:
KFK, chefscontroller, Stab
KFK, ekonomiadministratör, Stab

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 222

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000315800

Attestförteckning år 2022
Fritidsnämndens beslut
1 Godkänna förslaget till attestanter för år 2022.
2 Chefkontroller får i uppdrag att uppdatera fritidsnämndens
attestförteckning för den tjänst där besättningen förändras,
exempelvis när någon kommunal tjänsteman slutar eller när
efterträdaren tillträder.

Sammanfattning
Fritidsnämnden fastställer attestförteckningen för verksamheten inför
kommande år. Förändringar som sker löpande under året godkänns av
chefcontroller och läggs till ärendet i diariet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga: Attestförteckning fritidsnämnden 2022

Beslutet sänds till:
Funktionsbrevlåda ekonomicenter
KFK, chefskontroller, Stab
KFK, ekonomiadministratör, Stab
KFK, ekonom, Stab

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 223

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000316800

Delegationsordning fritidsnämnden år 2022
Fritidsnämndens beslut
Godkänna delegationsordningen för år 2022

Sammanfattning
Nuvarande delegationsordning för fritidsnämnden har setts över och
reviderats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga: Delegationsordning 2022, fritidsnämnden

Beslutet sänds till:
KFK, chefscontroller, Stab
KFK, ekonomiadministratör, stab
KFK, ekonom, Stab

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 224

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000317800

Arkivplan inklusive informationshanteringsplan för
fritidsnämnden 2022
Fritidsnämndens beslut
1. Godkänna arkivplan (inkl. informationshanteringsplan) för 2022
2. Delegera till chefcontroller att ta beslut om mindre förändringar
under året. Dessa ändringar diarieförs och läggs till ärendet.

Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige 1993-03-30 § 90 och med stöd av arkivlagen och kommunallagen ska varje förvaltning upprätta en arkivplan som
ska innehålla arkivbeskrivning, arkivförteckning och
informationshanteringsplan (tidigare dokumenthanteringsplan). Det pågår
två projekt inom kommunen som kan komma att förändra innehållet i
informationshanteringsplanen. Ena är arbetet att få en mer enhetlig modell
på förvaltningarnas informationshanteringsplaner. Det andra är processen
att spara dokument enligt ArkivKLASSA.
Arkivplanen ska behandlas av respektive förvaltning. Den beskriver hur
organisationen ser ut, vilken verksamhet som bedrivs samt vilka handlingar
som ska arkiveras och hur de ska hanteras. Informationshanteringsplanen
är en vägledning för vad som ska bevaras och vad som ska gallras, var
informationen ska förvaras under olika perioder i sin livscykel och var den
ska slutligt arkiveras. Det innebär att det inte behöver fattas gallringsbeslut
varje gång gallring är aktuell.
Flytten till Utsikten i Stadshuset har gjort att platsen för olika närarkiv
förändrats. Skellefteå kommun sparar numera dokument även på Teams.
De verksamhetssystem som används av alla förvaltningar finns inte längre
med. Hantering av projekt och EU-projekt är uppdaterade enligt
anvisningar från kommunarkivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga: Arkivplan fritidsnämnden 2022
Informationshanteringsplan fritidsnämnden 2022

Beslutet sänds till:
Kommunstyrelsen
Kommunarkivet
KFK, förvaltningschef, ledning
KFK, chefscontroller, stab
KFK, ekonomiadministratör, stab

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 225

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000294800

Indexering av taxor
Fritidsnämndens beslut
Lämna förslaget till regelverk/index till kommunstyrelsen

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har bett samtliga nämnder att komma in med
förslag på vilka taxor som kan indexeras och därmed delegeras till
nämnden att fatta beslut om. Finns taxor som lämpar sig för
indexering, ska även förslag på lämpligt index lämnas in. Nämnderna
ska lämna förslag senast under oktober månad (KS 2021-000309002 §
194), där kulturnämnden och fritidsnämnden har fått dispens till
november månad.
Kultur- och fritidskontoret har gjort en analys av samtliga taxor som
finns inom förvaltningen, där analysens visar att förvaltningen inte har
den typen av taxor som lämpar sig för en årlig indexering. Skulle
däremot en form av ”regelverk” för taxorna kunna ses som ett
index, har kontoret ett förslag på regelverk/index. Det ska dock
noteras att denna syn på index inte har prövats tidigare.
Förslaget som berör fritidsnämnden är att återkoppla följande förslag
på regelverk/index till kommunstyrelsen:

Övriga taxor, såsom campingpriser och evenemangstaxor behålls
enligt nuvarande arbetssätt (ses över vid behov) och beslutas via KF.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga, Indexering av taxor och avgifter KFK
Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden

PROTOKOLL
2021-11-19

Beslutet sänds till:
Kommunstyrelsen
KFK Chefcontroller, stab

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 226

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000299800

Internkontrollplan för fritidsnämnden 2022
Fritidsnämndens beslut
Anta föreslagen internkontrollplan för år 2022.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en
god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en bra organisation
kring den interna kontrollen upprättas. Gällande riktlinjer för
internkontroll är antagna av kommunfullmäktige 2015-09-15 § 231.
Internkontrollarbetet ska inledas med en riskbedömning som sedan ligger
till grund för vilka kontroller som ska genomföras. Själva planen tydliggör
hur de utvalda kontroller ska gå till, vem som är ansvarig för att utföra
dem och när i tiden de ska ske.
Utförda kontroller följs alltid upp för att kontrollera om resultaten lever
upp till kraven, men också för att ge underlag för förbättringar i
verksamheten.
Den enskilda nämnden har det yttersta ansvaret för den interna
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Planen tydliggör hur
kontrollerna ska gå till och vem som är ansvarig för dem. För 2022 ska
kontroller bland annat genomföras inom områden som
ledning/styrning, ärendehantering, verksamhetsutveckling och
arbetsmiljö.
Den framtagna planen ska följas upp och redovisas i fritidsnämnden
senast i mars 2023. Resultatet ska därefter rapporteras till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilaga: Internkontrollplan 2022 Fritidsnämnden

Beslutet sänds till:
Kommunstyrelsen
KFK, Ledningsgrupp
KFK, ekonom, stab

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 227

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000295800

Fördelning av internbudget år 2022 inklusive
investeringsbudget
Fritidsnämndens beslut
1

Godkänna förslag på fördelning av internbudget för år 2022

2

Godkänna förslag till investeringsbudget för år 2022

Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret har utarbetat ett förslag till fördelning av internbudget för år 2022. Förslaget internbudget 2022 innehåller ekonomiska
ramar för respektive verksamhet, fördelning per kostnadsslag samt förslag
till fördelning av investeringsbudget för år 2022.
Fritidsnämndens driftbudget för 2022 uppgår till 216 165 000 kronor.
Beloppet är detsamma som för år 2021 men med ett ökat
driftutrymme på 3,5 mnkr. Utrymmet förklaras med sänkta PO med
0,2 mnkr och sänkta internhyror med 3,3 mnkr.
På grund av rådande pandemi har förutsättningarna för en balanserad
budget fortsatt varit svår då senaste två årens utfall inte kan ses som
normala. Flera av fritidsnämndens verksamheter har drabbats hårt av
intäktsbortfall till följd av både nationella och regionala restriktioner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
FN Internbudget 2022, Fritidsnämnden

Beslutet sänds till:
Ledningsgrupp, FRK
KFK, chefskontroller, Stab
KFK, ekonomiadministratör, Stab

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

14

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 228

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000318809

Förändring av kontantkassor och växelkassor,
fritidsnämnd
Fritidsnämndens beslut
1. Godkänna att fritidsgården Klippan återlämnar sin växelkassa.
2. Godkänna att Örjanshallen växelkassa utökas till 1 000 kr.
3. Vad gäller Loftet och Karat så sker återremittering för en
förklaring på varför de vill lämna igen sina växelkassor.

Sammanfattning
I enlighet med riktlinjerna för direktförsäljning som gäller för Skellefteå
kommun ska verksamheten ha tillgång till de betalningssätt som är mest
passande för verksamheten. Vid en månatlig försäljning som understiger
20 000 kr föreslås endast betalning via swish. Flera verksamheter under
fritidsnämnden har kontantkassor/växelkassor för att kunna erbjuda
betalning av kontanter, vilket man tillåter i undantagsfall. Vid en försäljning
understigande 20 000 kr i månaden räknas och görs avstämning att kassan
stämmer minst en gång per månad. Insättning görs en gång per månad.
Överstiger försäljningen 20 000 kr i månaden görs avstämning varje dag.
Nämnden godkänner verksamhetens behov av kontantkassa/växelkassa och
storleken på denna. Vid behov av nya kassa ansöker nämnden hos
kommunstyrelsen om inrättande av en sådan. Förändringar i form av avslut
eller ändrat belopp ska godkännas av nämnden och skickas till
kommunstyrelsen för beslut.
Under 2021 har verksamheterna diskuterat om det är möjligt att minska på
kontanthanteringen, då omsättningen är låg. Men det finns andra skäl till
att ha kontanter som betalningssätt. Man utesluter ingen och man kommer
från eventuell beroendeställning om man enbart tar betalt med swish eller
kort. Alla kunder har inte tillgång till de betalningsformerna. Analys över
betalsätt planeras till hösten 2022 och behandlas i separat ärende.
Under året har växelkassan för den nu stängda fritidsgården Klippan
lämnats tillbaka. Därutöver har växelkassorna för fritidsgården Loftet och
Karat återlämnats. Där kommer fritidsgårdarna även fortsättningsvis
erbjuda kontant betalning. Örjanshallen önskar en utökad växelkassa från
och med november 2021, från befintliga 500 kr till 1 000 kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
KFK, chefskontroller, stab
KFK, ekonomiadministratör, stab
KLK, ekonomichef, stab

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 229

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000285814

Ansökan (20237) om investeringsbidrag friluftsliv
2021, Skellefteå Södra FVOF
Fritidsnämndens beslut
1. Bevilja Skellefteå Södra FVOF ett bidrag på 40 000 kronor (VHT
3002, FRI 4608)
2. Bidraget betalas ut efter kostnadsredovisning av föreningen, inom
ett år efter beslut.

Sammanfattning
Skellefteå södra FVOF söker bidrag med 40 000 kronor för att slutföra
ett LONA projekt i Ragvaldsträsk

Beslutsunderlag
Skellefteå södra FVOF ansökan
Fritid & Idrottsavdelningen tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
Skellefteå Södra FVOF
KFK, administrativ handläggare, fritid & idrottsavdelningen
KFK, friluftssamordnare, fritid & idrottsavdelningen
KFK, avdelningschef, fritid & idrottsavdelningen
KFK, chefskontroller/avdelningschef, staben

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 230

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000088820

Motion (12-21) av Ramona Dolan (M) om
anläggningsplan för Skellefteå kommuns
idrottsanläggningar
Fritidsnämndens beslut
1. Hänvisar till det pågående arbetet på kommunledningskontoret och gör
därför ingen egen anläggningsplan för förvaltningen.
2. I och med det anses motionen som besvarad.

Sammanfattning
Ramona Dolan (M) har inkommit med en motion angående behovet av
en anläggningsplan för Skellefteå kommuns idrottsanläggningar.
Kommunens ekonomichef har initierat ett arbete med en
lokalförsörjningsplan. Syftet med planen är bland annat att få ett
strategiskt perspektiv utifrån behov och utveckling av kommunen.
Lokalförsörjningsplanen ska redogöra för kommunens befintliga
kapacitet, och hur den förväntade befolkningstillväxten bedöms
påverka det övergripande behovet av allt ifrån skolor och förskolor till
äldreboenden och andra verksamheter där kommunen
idrottsanläggningar kommer att ingå.

Beslutsunderlag
Motion (12-21) av Ramona Dolan (M)
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
Kommunstyrelsen
Ramona Dolan (M)
KFK, avdelningschef, fritid- och idrottsavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 231

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000055800

Skellefteåförslag (50724) - Nytt liftsystem till
Vitbergsbacken
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken
sammanfattning, anses Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Förslagsställaren tycker att kommunen ska investera i en ny lift för
Vitbergsbacken.
Förslagsställaren skriver att det mitt i Skellefteå finns en jättefin
skidbacke som dagligen används av hundratals ungdomar.
Skellefteå kommun har under sommaren 2021 haft en extern konsult
som besiktigat liftanläggningen. Konsulten anser att man ska prioritera
den västra liften och att byta säkerhetssystem och driv och
vändhjulsfoder samt att investera i fler liftbyglar
Kultur- och fritidskontoret har inför säsongen haft externa
entreprenörer som gjort service på liftanläggningen samt åtgärdat dom
brister man i hittat.
Kommunen har investerat 250 000 kronor i fler liftbyglar, något som
man även gjorde inför säsongen 20/21.
I kommunens investeringsbudget för 2022 är det avsatt 3 000 000
kronor för renovering av liften i Vitbergsbacken. Upphandlingen för det
har påbörjats.
Fritidsnämnden ser positivt på anläggningar som bidrar till en aktiv
fritid för barn och ungdomar och att Vitbergsområdet är ett viktigt
område för kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag ärendenummer 50724

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

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr FN 2021-000187800

Skellefteåförslag (69820) - Vi behöver en
gymnastikhall
Fritidsnämndens beslut
Den politiska ambitionen är att nästa fullstora sporthall som byggs i
Skellefteå ska bli hemvist för idrotterna gymnastik och cheerleading
(ifall de så önskar), just för att bland annat underlätta för den
problematik som förslagsställaren nämner.

Sammanfattning
Förslagsställaren tycker att det ska byggas en gymnastikhall.
Kultur- och fritidskontoret ser positivt i att skapa förutsättningar för aktiviteter I
samband med tidigare skolutveckling har det byggts ett antal specialanpassade
idrottslokaler, Balderhallen och nu senast en idrottshall och en friidrottshall på
Floraskolan.
I samband med nästa skolutveckling som mest troligt sker på Södra sidan av älven
kan det bli aktuellt att tillskapa ytterligare en hall för idrott och rörelse.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag ärendenummer 69820

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

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr FN 2021-000203800

Skellefteåförslag (72105) - Fler basketkorgar och en
till basketplan i Bergsbyn
Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden ger ett uppdrag till kultur- och fritidskontoret att, i
samarbete med andra förvaltningar, se över ifall det finns någon
lämplig yta att sätta upp en basketkorg eller två.

Sammanfattning
Förslagsställaren tycker att det bör anläggas en basketplan i
Bergsbyn.I dagsläget finns en liten yta med en korg på skolgården.
Kultur- och fritidskontoret ser positivt i att skapa förutsättningar för
spontanaktiviteter. Kultur och fritidskontoret har inte för avsikt att
bygga och driva en basketplan i Bergsbyn.
Skulle det däremot finnas en förening som är villig att ta på sig ansvar och arbete i
att driva en basketplan så finns det möjlighet till stöttning och vissa bidrag från
kultur-och fritidskontoret.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag ärendenummer 72105.

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

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr FN 2021-000273805

Ansökan (19140) om investeringsbidrag lokaler och
anläggningar, Sportklubben Örnvingen
Fritidsnämndens beslut
1. Bevilja SK Örnvingen bidrag med 50% av kostnaden dock max
30 000 kronor.
2. Bidraget utbetalas efter kostnadsredovisning, från föreningen,
senast 1 år efter beslut.
3. Medel till bidraget tas ur vht 3004 och Fri 5995.

Sammanfattning
SK Örnvingen sköter om elljusspåret i Kalvträsk som uppskattas av
boende i bygden och turister som bor på campingen, finns
anslutningsspår från campingen.
Ett antal armaturer och en del kabel måste bytas ut då det är trasigt.
Kostnaden för detta uppskattas till 60 000 kr.
Föreningen ansöker om 60 000 kr i bidrag från Skellefteå Kommun

Beslutsunderlag
Skrivelse SK Örnvingen.
Tjänsteskrivelse Fritid och Idrottsavdelningen

Beslutet sänds till:
SK Örnvingen
KFK, avdelningschef, fritid- och idrottsavdelning
KFK, fritidskonsulent, fritid- och idrottsavdelning
KFK, administrativ handläggare, fritid- och idrottsavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr FN 2020-000386800

Skellefteåförslag (33554) - Allmänhetens åkning
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken
sammanfattning, anses Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Förslagsställaren vill att man sätter upp en skylt eller liknande som
tydliggör när det är allmänhetens åkning utan klubba och puck plus att
det erbjuds fler tider utan puck.
Alla respekterar inte tiderna som är till för att träna skridskoåkning.
Det blir farligt för de yngre barnen som vill träna konståkning om
personer skjuter med puck samtidigt. Av samma anledning önskar jag
att allmänhetens åkning alltid delas upp i två pass så det finns
möjlighet att åka skridskor under lugnare förhållanden. I Ursviken
finns det till exempel bara allmänhetens åkning en gång i veckan och
då med puck. Kan vi dela passet i två eller köra med puck varannan
gång så fler vågar sig dit.
Allmänhetens tider tillhandahålls främst under lov. Vissa veckor kan en
del hallar erbjuda allmänhetens åkning. Dessa tider hittar du på
kommunens hemsida under uppleva och göra, schemaöversikt
anläggningar och hallar. Övrig tid hänvisas allmänheten till naturisar.
Det ska finnas tider när inte klubba och puck får användas och
skyltning ska finnas på anläggningen.
Allmänhetens tider är inte till för att man ska utöka sin träningsmängd
utan framför allt till för dom som inte är föreningsaktiva.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag ärendenummer 33554

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

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr FN 2021-000166828

Skrivelse angående hallhyror och spel i division II,
KFUM Basket Skellefteå
Fritidsnämndens beslut
1. Ovan gjorda skrivelse får anses som svar till KFUM
2. Uppdrag till kontoret att titta över samtliga matchtaxor

Sammanfattning
KFUM Basket har för avsikt att spela med ett lag i div 2 som är den
lägsta serien i basket. De anser att hyran för senior div 2 är för hög
jämfört med andra idrotter.
Kultur- och fritidskontoret följer de regler som gäller i dagsläget, om
ett lag spelar i en seniorserie som räknas de som seniorer oavsett
ålder på deltagarna i gruppen.
Den träningstaxa som finns är ungdom eller senior och det skiljer inte
på divisionstillhörighet. När det gäller matcher så skiljer sig priset
beroende på vilken division man spelar i.

Beslutsunderlag
Skrivelse KFUM Basket.
Tjänsteskrivelse Fritid och Idrottsavdelningen

Beslutet sänds till:
KFUM Basket
KFK, avdelningschef, fritid- och idrottsavdelning
KFK, fritidskonsulent, fritid- och idrottsavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Dnr FN 2020-000432808

Fråga från Kulturföreningen Mullberget om
aktivitetsstödet
Fritidsnämndens beslut
Nedan gjorda skrivning, under rubriken sammanfattning, får anses
som svar på frågan som ställdes av Kulturföreningen Mullberget.

Sammanfattning
Kulturföreningen Mullberget har en fundering om gruppstorleken som
idag är 1 ledare och 3 deltagare skulle kunna sänkas till 1 ledare och 2
deltagare.
De upplever att det är mindre grupper nu då det sysslas mer med
elektronisk musik och inte som förr mer band.
Stödet är uppdelat i en del för aktiviteten och en del för deltagarna,
om man skulle sänka gruppstorleken så befarar kultur- och
fritidskontoret att de eventuellt kommer ta än större del av stödet.
De andra föreningarna som många har grupper på 8-20 personer är de
som förlorar på en ändring.

Beslutsunderlag
Skrivelse Kulturföreningen Mullberget.
Tjänsteskrivelse Fritid och Idrottsavdelningen

Beslutet sänds till:
Kulturföreningen Mullberget
KFK, avdelningschef, fritid- och idrottsavdelning
KFK, fritidskonsulent, fritid- och idrottsavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000086800

Skellefteåförslag (58085) - Konstgräsplan till Byske,
grusplanen vid Moravallen
Fritidsnämndens beslut
1. För närvarande finns inga nya konstgräsanläggningar i planeringsskede
förutom en till Kåge, vilket är ett gammalt löfte som ska infrias. Med
Kåge blir det då 7 matchanläggningar, plus den som finns på
Lejonströmsskolan.
2. Om det i framtiden ska anläggas någon ytterligare konstgräsplan har vi
i dagsläget inte tagit ställning till. Sådant måste avvägas mot andra
intresseområde. Men skulle det bli aktuellt kommer en sådan
anläggning att ske i samarbete och i dialog med referensgruppen för
fotbollen i Skellefteå kommun.
3. Därmed godkänna svaret och anses Skellefteåförslaget som besvarat.

Sammanfattning
Förslagsställaren tycker att kommunen ska anlägga fler elvamanna
konstgräsplaner det skulle innebära att man har fler konstgräs
tillgängliga under vinterhalvåret (även sommaren.).
Gärna att det blir en plan i Byske på grusplanen vid Moravallen. Att få
tag i konstgrästider inne i stan är svårt. Speciellt om man vill ha
hyfsade tider. Om man skulle kunna göra en plan i Byske kan även
andra lag spela där t.ex. KAIF, OIF/DIF
Skellefteå kommun har sex elvamanna konstgräs i dagsläget, under
2021 kommer ytterligare ett konstgräs att byggas i Burträsk.
Kommunen har dialog med föreningslivet var framtida konstgräs ska
byggas.
Fritidsnämnden ser positivt på anläggningar som bidrar till en aktiv
fritid för barn och ungdomar men i dagsläget finns inte en
elvamannaplan i Byske med i fritidsnämndens budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag ärendenummer 58085

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

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000286808

Ungdomsledarstipendium 2021
Fritidsnämndens beslut
Håkan Lundmark utses till att motta ungdomsledarstipendiet 2021

Sammanfattning
Fritidsnämnden utser årligen en kandidat att motta ett idrotts- och
ledarstipendium på 15 000 kronor vardera.
I år har sju (7) nomineringar inkommit till ungdomsledarstipendiet och
tre (3) nomineringar till idrottsstipendiet.
Information och påminnelse har skickats ut till föreningarna via mejl
och föreningsnytt vid tre tillfällen.
Från år 1968 har 38 manliga och 14 kvinnliga ungdomsledare mottagit
ledarstipendiet och 33 manliga och 23 kvinnliga idrottsutövare har
mottagit idrottsstipendiet.

Beslutsunderlag
Sammanställning över inkomna nominering
Tjänsteskrivelse

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

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000289808

Idrottsstipendium 2021
Fritidsnämndens beslut
Evelina Crüsell utses till att motta idrottsstipendiet 2021

Sammanfattning
Fritidsnämnden utser årligen en kandidat att motta ett idrotts- och
ledarstipendium på 15 000 kronor vardera.
I år har sju (7) nomineringar inkommit till ungdomsledarstipendiet och
tre (3) nomineringar till idrottsstipendiet.
Information och påminnelse har skickats ut till föreningarna via mejl
och föreningsnytt vid tre tillfällen.
Från år 1968 har 38 manliga och 14 kvinnliga ungdomsledare mottagit
ledarstipendiet och 33 manliga och 23 kvinnliga idrottsutövare har
mottagit idrottsstipendiet.

Beslutsunderlag
Sammanställning över inkomna nominering
Tjänsteskrivelse

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

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000279814

Ansökan (18797) om investeringsbidrag friluftsliv,
Föreningen Kyrkstigen
Fritidsnämndens beslut
1. Bevilja föreningen Kyrkstigen ett bidrag på 74 400 kronor (VHT
3002, FRI 4608).
2. Bidraget utbetalas, efter kostnadsredovisning från föreningen,
inom ett år efter beslut.

Sammanfattning
Föreningen Kyrkstigen vill förbättra vandringsleden med samma namn
- Kyrkstigen (40 km).
De vill lägga nya spänger (500 m), sätta nya infoskyltar, dessutom
plåttak på 3 vindskydd. Kyrkstigen är en av 17 vandringsleder som
marknadsförs av kommunen. Sträcker sig mellan Burträsk – Skellefteå.
Räknas också som pilgrimsled.
Kostnaderna för detta uppgår till ca 74 200 kronor.
Föreningen ansöker om hela beloppet
Föreningen ska kontakta markägare för skriftligt godkännande och
samhällsbyggnad, miljö och hälsa, för att anskaffa eventuella tillstånd
som kan behövas för detta ändamål innan projektet sätts igång. Om
detta inte redan finns.

Beslutsunderlag
Föreningen Kyrkstigen
Fritid & Idrottsavdelningen tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
Föreningen Kyrkstigen
KFK, administrativ handläggare, fritid & idrottsavdelningen
KFK, friluftssamordnare, fritid & idrottsavdelningen
KFK, avdelningschef, fritid & idrottsavdelningen
KFK, chefskontroller/avdelningschef, staben

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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Fritidsnämnden
§ 242

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000002800

Motion (29-20) - Om att de föreningar som söker
bidrag eller stöd avkrävs handlingsplan mot
mobbing, kränkande särbehandling och övergrepp
mm
Fritidsnämndens beslut
Med anledning av nedanstående föreslås Fritidsnämnden yrka avslag
på motionen att
1) kräva att föreningar som söker bidrag/stöd ska uppvisa utdrag ur
belastningsregistret för ledarna för verksamheten.
2) föreningar som söker bidrag ska avkrävas en handlingsplan mot
mobbing, kränkande behandling och övergrepp

Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Stina Engström (L) har lämnat in en motion om
att de föreningar som söker bidrag/stöd avkrävs en handlingsplan mot
mobbing, kränkande behandling och övergrepp samt att ledare som är
verksamma ska visa ett utdrag ur belastningsregistret.
Endast arbets- och uppdragsgivare har laglig rätt att kräva utdrag ur
belastningsregistret. Det är endast den berörda personen som ansöka om
utdraget och polisen skickar bara utdrag till den person som har begärt detta –
alltså ej till arbets- eller uppdragsgivaren. Det är därför inte möjligt för
kommunen att ställa sådana krav på föreningarna.
Kommunen kan däremot ställa krav på att föreningen ska intyga att de a)
inhämtat utdrag ur belastningsregistret för alla som kommer i kontakt med barn
och unga i föreningen samt b) att om det förekommer uppgifter i
belastningsregistret som medför olämplighet att vara verksam i barn- och
ungdomsaktiviteter har föreningen vidtagit åtgärder utifrån barnets rätt till
skydd och säkerhet.
Grunden bör vara att kommunen har ett tillitsbaserat förhållningssätt till
föreningslivet och inte tillskapar byråkratiska kontrollfunktioner. Däremot ska
kommunen ha tydliga riktlinjer för hur man agerar när man får signaler om att
en förening bryter mot generella värdegrundsfrågor och förhållningssätt som
kommunen förväntar sig att förningarna efterlever.
I dagsläget finns det cirka 900 föreningar registrerade i kommunens
föreningsregister, varav ca 300 är idrottsföreningar. En stor del av dessa är
bidragsberättigad och söker bidrag/stöd. Det är endast arbetsgivare som kan
utkräva registerutdrag av anställda. Tredje part (i detta fall kommunen/Kulturoch fritidsförvaltningen) har ingen juridisk rättighet att kräva registerutdrag från
ledare som är knutna till föreningar.
Kultur- och fritidskontoret förutsätter att föreningarna följer svensk lagstiftning
och de normer som kultur- och fritidsnämnden har för att söka kommunala
bidrag. Förvaltningen har ett nära samarbete med studieförbunden och
framförallt med RF-SISU som är idrottens studieförbund och för regelbundna
dialoger kring vikten av trygga miljöer för barn och ungdomar. Följande
områden behandlas:

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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-

Riksidrottsförbundet kräver utdrag ur belastningsregister för verksamma
ledare i föreningarna. Detta kontrolleras när föreningar tas ut för kontroll.

-

Skellefteå kommun samarbetar med RF runt deras visselblåsarfunktion och
vi får information om någon förening utreds.

-

Kultur- och fritidskontoret följer upp om vi får indikationer om
oegentligheter i föreningslivet.

-

Stickprovskontroll av föreningar genomförs i samband med utbetalning av
det kommunala aktivstödet.

-

Utbildningar genomförs tillsammans med studieförbunden i de olika
diskrimineringsgrunderna och barnkonventionen som numera är lag för
föreningslivet.

-

Organisations- och ledarutbildningar erbjuds i aktuella ämnen.

Inom Kultur- och fritidsförvaltningen pågår också för närvarande ett arbete där
man ser över såväl bidragskriterierna, som åtgärder vilka kan vidtas när dessa
inte efterlevs. Arbetet tar sin utgångspunkt i den modell som arbetats fram av
Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer för hur kommuner ska
agera om och när föreningar bryter mot kommunala riktlinjer.
I Stockholm gäller att utöver efterlevnad av kommunens
avsiktsförklaring/riktlinjer handlar det också om ett ansvarstagande av det
förbund eller den riksorganisation som föreningen tillhör. Ärenden som rör
lagbrott eller oro för att någon far illa kräver ska anmälas till polisen respektive
socialtjänsten.
Beroende på vad ärendet handlar om behöver föreningen åtgärda problemet.
Vilka åtgärders som krävs beslutas i dialog mellan den aktuella förening och
kommunen. Modellen har arbetats fram tillsammans med föreningslivet och är
därmed också accepterad och väl förankrad.
Det bör med andra ord inte vara avgörande huruvida en förening har tagit fram
en handlingsplan mot mobbning, kränkande behandling och övergrepp och
skickat denna till kommunen eller ej som ska fälla utslag om föreningen är
bidragsberättigad. Grunden bör istället vara ett tillitsbaserat förhållningssätt,
som då avvikelser uppmärksammas av medlemmar eller utomstående vilka
påtalar detta för kommunen föranleder en prövning av bidragsberättigandet.

Beslutsunderlag
Motion (29-20)
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
Motionären, Stina Engström (L)
Kommunstyrelsen
KFK, avdelningschef, fritid och idrottsavdelning
KFK, fritidskonsulent, fritid och idrottsavdelning

Justering (sign)
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PROTOKOLL
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Dnr FN 2021-000314822

Investeringar vid Eddahallen
Fritidsnämndens beslut
Bevilja inköp av möbler till simhallen för återstående medel avsatta för
inköp av hinderbana.

Sammanfattning
Inför 2021 har fritidsnämnden tagit beslut på 200 000 kronor i
investeringsbudget, för inköp av hinderbana på vatten.
Den gamla är sedan länge trasig och en ny hinderbana är
erfarenhetsmässigt en investering som kommer att attrahera gruppen
barn och unga.
Det har undersökts ifall det har varit möjligt att göra någon form av
hyrköp då detta skulle kunna innebära utbyte av delar och på så sätt
större förändring och attraktion.
Då hyrköp inte är möjligt i enlighet med kommunens inköpspolicy så
har man nu i stället undersökt inköp av ovanstående.
Ett inköp visar sig motsvara en kostnad på ca 100 000 kronor, detta
innebär att det i investeringsbudget finns kvar pengar för de avsatta
inköpen.
Eddahallen är i stort behov av nya möbler inne i simhallen samt
relaxen och skulle av resterande investeringsmedel för hinderbana vilja
köpa möbler.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
KFK, avdelningschef ungdoms- och folkhälsoavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

31

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 244

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000287800

Skellefteåförslag (93828) Fler badhus
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken
sammanfattning, anses Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Det har inkommit ett Skellefteåförslag där föreslagställaren vill att det
ska finnas fler badhus nära där man bor, detta för att det ska vara
lättare att ta sig till ett eller flera badhus.
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
Skellefteåförslag (93828)
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
§ 245

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000288800

Skellefteåförslag (93827) Fler badhus nära oss
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken
sammanfattning, anses Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Det har kommit ett Skellefteåförslag från en förslagsställare som önskar fler
badhus nära där man bor, badhusen får gärna vara lite mera äventyrliga och
innehålla vattenrutschkanor mm.
Om badhusen finns närmare så skulle man inte behöva slösa så mycket bensin och
innehållet skulle göra att det blev roligare att fara till baden.
Kultur- och fritidskontorets mening om Skellefteåförslaget
Skellefteå kommun är en till ytan stor kommun, det innebär att man ibland måste
resa lite innan man kan utöva sin fritidssysselsättning. Det 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.
Däremot så finns det inför denna höst avsatt pengar för att köpa in en ny så kallad
vattenleksak till Eddahallen, vi hoppas att den ska göra att det blir roligare att
besöka vårt badhus.

Beslutsunderlag
Skellefteåförslag (93827)
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
§ 246

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000290800

Skellefteåförslag (93824) Ridskola i Gummark
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken
sammanfattning, anses Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Det har kommit ett Skellefteåförslag där föreslagskrivaren vill att det
ska byggas en ridskola i Gummark, detta för att hen gillar hästar.
Kultur- och fritidskontorets mening om Skellefteåförslaget
I dag finns det tre ridhus i kommunen, på Hedensbyn, i Kågedalen och
i Fjälbyn. En förutsättning för att det ska kunna byggas ett nytt ridhus
är att det finns en förening som kan vara ansvarig för verksamheten.
Det senaste ridhuset som byggdes i Fjälbyn byggdes till största del av
föreningen själv, fritidsnämnden bidrog med en medfinansiering till
bygget, resten söktes hos Arvsfonden.
Fritidsnämndens förslag är att försöka hitta fler som är intresserade så
kanske man kan hjälpas åt att driva frågan på orten tillsammans med
en förening.

Beslutsunderlag
Skellefteåförslag (93824)
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
§ 247

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000276811

Skellefteåförslag (93584) Mer pengar till badhuset
(Eddahallen)
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken
sammanfattning, anses Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Det har inkommit ett Skellefteåförslag där föreslagställaren önskar
mera pengar till Eddahallen. Detta för att det ska finnas fler roliga
saker och att det ska bli bättre simkunnighet.
Kultur- och fritidskontorets mening om Skellefteåförslaget
Fritidsnämnden vill också att det ska vara fler barn och unga på
Eddahallen, precis som du skriver så är vana av att vara i vatten viktigt
när man ska lära sig simma.
Inför denna höst så är det avsatt pengar för att köpa in en ny så kallad
vattenleksak, vi hoppas att den ska göra att det blir roligare att besöka
vårt badhus.

Beslutsunderlag
Skellefteåförslag (93584)
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
§ 248

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000277811

Skellefteåförslag (93586) Mer saker till badhuset
(Eddahallen)
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning, under rubriken
sammanfattning, anses Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Det har inkommit ett Skellefteåförslag där föreslagställaren vill att det
ska finnas fler saker på Eddahallen, hen vill att det ska finnas en stor
trampolin. Det är roligt att hoppa från trampoliner, man lär sig simma,
dyka och blir trygg i vattnet.
Kultur- och fritidskontorets mening om Skellefteåförslaget
Fritidsnämnden vill också att det ska vara fler barn och unga på
Eddahallen, precis som du skriver så är vana av att vara i vatten viktigt
när man ska lära sig simma.
Inför denna höst så är det avsatt pengar för att köpa in en ny så kallad
vattenleksak, vi hoppas att den ska göra att det blir roligare att besöka
vårt badhus.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag (93586)

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
§ 249

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000296006

Sammanträdesplan 2022, fritidsnämnden och
fritidsnämndens arbetsutskott
Fritidsnämndens beslut
Sammanträdesplan 2022 fastställs enligt följande
Arbetsutskottet
2022-01-11 (tisdag)
2022-02-10 (torsdag)

Fritidsnämnden
2022-01-25 (tisdag)
2022-02-22 (tisdag, heldag (uppdragsdag)

2022-03-16
2022-04-13
2022-05-10
2022-06-02

(onsdag)
(torsdag, kl 08.30)
(tisdag)
(torsdag)

2022-03-29
2022-04-26
2022-05-24
2022-06-16

(tisdag)
(tisdag)
(tisdag)
(torsdag, heldag)

2022-08-16
2022-09-15
2022-10-13
2022-11-09
2022-12-08

(tisdag)
(torsdag)
(torsdag)
(onsdag)
(torsdag)

2022-08-31
2022-09-27
2022-10-25
2022-11-24
2022-12-20

(onsdag, heldag)
(tisdag)
(tisdag)
(torsdag)
(tisdag, heldag)

Sammanfattning
Fritidsnämndens ordförande har tagit fram ett förslag på
sammanträdesplan år 2022 för fritidsnämnden och arbetsutskottet.
Om inget annat anges startar arbetsutskottets sammanträden klockan
13.30 och nämndens sammanträden klockan 13.30.
Före nämndens sammanträden har de olika politiska partierna
gruppmöten i respektive grupp. Gruppmöten startar klockan 12.30 om
inget annat anges i kallelse.

Beslutsunderlag
Förslag på sammanträdesplan 2022

Beslutet sänds till:
Ledamöter och ersättare i nämnden
Tjänstepersoner
Support och lokaler, informationsenheten

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 250

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000300808

Kurser och konferenser
Fritidsnämndens beslut
Vid decembernämnd tar ordförande upp vilka som kan vara intresserade av att åka
på konferensen.

Sammanfattning
En konferens ”Träffpunkt idrott 2022” hålls i Göteborg 22-24 mars 2022.
Programmet består av tre olika teman som genomsyrar respektive dag.
Den 22 mars, ANLÄGGNING/PLATS - Fokus på att främja fysisk aktivitet och
därmed förbättra folkhälsan.
Den 23 mars, AKTIVITET - Fokus på samhällsplanering och anläggningar/platser
som förutsättning för fysisk aktivitet.
Den 24 mars, POLITIK - Fokus på idrottens roll i samhället, så som idrottens
egenvärde, jämställdhet och inkludering.

Beslutsunderlag
Inbjudan till konferens i Göteborg 22-24 mars 2022

Beslutet sänds till:
Ledningsgrupp, FKR
Fritidsnämndens ledamöter

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 251

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000312800

Delgivningar till fritidsnämnden 2021-11-19
Fritidsnämndens beslut
Informationen noteras

Sammanfattning
Följande ärenden har inkommit till fritidsnämnden sedan förra
sammanträdet 2021-10-19.
Dnr. 2021-311. 800
KF 2021-09-28 § 239
Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige
Dnr. 2021-310. 800
KF 2021-10-12 § 292
Budget och plan för Skellefteå kommun 20211-2026

(Pga att bilagan är utrymmeskrävande så finns den att läsa efter
kontakt med nämndsekreteraren)
Dnr. 2019-211. 800
KF 2021-10-26 § 299
Införande av kompiskortet – förslag på hur kostnaderna ska fördelas
mellan socialnämnden och fritidsnämnden.
Dnr. 2021-59. 800
KF 2021-10-26 § 322
Motion (3-21) av Shervin Ahmadzadeh (L) om att införa en årlig
utmärkelse för bästa volontärinsats.

Beslutsunderlag
Inkomna beslut

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 252

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000067800

Informationsärenden
Fritidsnämndens beslut
1. Godkänna lämnad information
2. Godkänna att det föreslagna utredningsuppdraget ska genomföras.

Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar om:
1. Det kommer att införas ett s.k Covidbevis fr o m den 1 december.
2. 51:ans nuläge och framtida möjlighet.
3. Möte med Skellefteå Ridklubb
4. Fritidsbanken finns som idéskiss men inga beslut är ännu fattade.
Avdelningschef vid fritid och idrottsavdelningen informerade om:
Eventuell kostnad när det gäller lagrad konstsnö. Detta kommer förmodligen upp
som ärende till fritidsnämnden inom kort.
Vice ordförande, Olof Nyström, vill ge ett uppdrag till förvaltningen
om att utreda inför investeringen om sporthall.
Utredningen bör visa:







Justering (sign)

Hur vi får stort nyttjande på hallen / vilken nyttjandegrad som väntas.
Vilken effekt får hallen för nyttjandet på andra anläggningar.
Vilka andra verksamheter än fotboll kan nyttja hallen om den innehåller
konstgräs
Hur är nyttjandeförhallande: Bredd före elit
Kan den utformas så att den kan användas av fler sporter än fotboll
Vilka möjligheter till Medfinansiering finns?

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 253

PROTOKOLL
2021-11-19

Dnr FN 2021-000068800

Rapporter
Fritidsnämndens beslut
På grund av tidsbrist så skjuts eventuella rapporter till nämndens möte i december.

Sammanfattning
Förslag från ledamot Jonna Lundgren (S)
Då tiden har gått så fort och det är lite tid kvar på mötestiden så tycker Jonna att
eventuella rapporter ska skjutas fram till fritidsnämndens möte i december.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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