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PROTOKOLL
2022-04-26
Fritidsnämnden
Plats och tid Liften, vån 1, stadshuset, tisdagen den 26 april 2022 kl 13:30 – 16.30
Beslutande

Övriga deltagare

Joakim Wallström (V), Ordförande
Olof Nyström (S), 1:e vice ordförande
Gunilla Lundström (S)
Ewa Eriksson (S)
Isak Rådahl (S)
Roland Löfmark (L)
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Jesper Eriksson (S)

Ingrid Thylin, förvaltningschef
Ida Markström, chefskontroller
Berith Markstedt, avdelningschef
Hans Pettersson, avdelningschef
Anette Burén Andersson, nämndsekreterare
Michael Kautto, fritidskonsulent KFK § 74
Johannes Lindberg, kulturguide KFK § 74

Stig Eriksson (C)
Inger Sundbom (M)

Waldemar Mellquist (V)
Anna Morén (C)
Daniel Boström (KD)

Tjänstgör för Karina Melander (S)

Tjänstgör för Mikael Nöjd (M)

Jonna Lundgren (S)

Justerare Gunilla
Lundström (S)

Ersättare

Paragrafer

59 - 76

Underskrifter

Joakim Wallström, ordförande

Gunilla Lundström, justerare

Anette Burén Andersson, nämndsekreterare
ANSLAGSBEVIS FRITIDSNÄMNDEN
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Sammanträdesdatum 2022-04-26
Anslagsdatum 2022-05-02
Anslaget tas ner efter 2022-05-25
Utdragsbestyrkande
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Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 59

PROTOKOLL
2022-04-26

Dnr FN 2022-000001800

Val av justerare
Fritidsnämndens beslut
Gunilla Lundström (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
§ 60

PROTOKOLL
2022-04-26

Dnr FN 2022-000002800

Godkännande av dagordning
Fritidsnämndens beslut
Dagordningen godkänns.

Sammanfattning
Vid dagordningens godkännande anmäldes inte några nya ärenden.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 61

PROTOKOLL
2022-04-26

Dnr FN 2022-000006800

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

Sammanfattning
Här förelåg fritidsnämndens protokoll per 2022-03-29.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 62

PROTOKOLL
2022-04-26

Dnr FN 2022-000057828

Ansökan (21456) om investeringsbidrag lokaleranläggningar, Alpina Klubben Skellefteå
Fritidsnämndens beslut
1. Alpina Klubben Skellefteå beviljas ett bidrag på 100 000 kronor,
under förutsättning att övrig finansiering är klar.
2. Bidraget utbetalas efter kostnadsredovisning senast 1 år efter
beslut. Medel till bidraget tas ur V 3004 och investeringsmedel

Sammanfattning
Alpina Klubben Skellefteå tänker renovera köksdelen då det är slitet
och gammalt. Genom att renovera så förbättrar man arbetsmiljö och
trivsel för personal och gäster.
Köksinredning och vitvaror 148 605 kronor
Elinstalationer och material 52 500 kronor
Bygg och riv
165 000 kronor
Totalt
366 105 kronor
Finansiering
Bygdemedel
Fritidsnämnden
egna medel
Totalt

150 000 kronor
100 000 kronor
116 105 kronor
366 105 kronor

Alpina Klubben Skellefteå ansöker om 100 000 kronor i bidrag till
projektet.

Beslutsunderlag
Skrivelse Alpina Klubben Skellefteå
Tjänsteskrivelse Fritids och Idrottsavdelningen

Beslutet sänds till:
Alpina Klubben Skellefteå
Kultur- och fritidskontoret, fritidskonsulent, fritid- och idrottsavdelning
Kultur- och fritidskontoret, ekonomi, stab

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 63

PROTOKOLL
2022-04-26

Dnr FN 2021-000113800

Skellefteåförslag (62235) - Utomhusinnebandyplan
till Moröbacke
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående text, under rubriken sammanfattning, så
anses Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Ett Skellefteåförslag har inkommit där förslagsställaren vill att det ska
placeras en utomhusinnebandyplan, liknande den som varit på
Norrvalla.
Förslaget till placering är ovanför bussbommen mellan Isgränd och
Takdroppsgatan antingen på grusplanen eller tennisbanan som inte
används.
Kommunen tar med sig det i planeringen av eventuella
utomhusinnebandyplaner. Kommunen har haft ett samarbete med
Skellefteå FF om två planer som det varierat plats på under åren.
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 till den planen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag med ärendenummer (62235)

Beslutet sänds till:
Förslagsställaren
Funktionsbrevlåda (Skellefteåförslaget)
Fritidskonsulent, fritid- och idrottsavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 64

PROTOKOLL
2022-04-26

Dnr FN 2021-000258800

Skellefteåförslag (86946), Utegym på Sjungande
Dalens idrottsplats
Fritidsnämndens beslut
Med hänvisning till nedanstående text, under rubriken sammanfattning, så
anses Skellefteåförslaget besvarat.

Sammanfattning
Förslagsställaren vill att det byggs ett utegym på Sjungande Dalens
idrottsplats. Jättefin idrottsplats som används av många. Dock mest
för bollsporter. Skulle vara jättebra om man kunde komplettera sin
promenad/löptur med att träna på utegym.
Kultur- och fritidskontoret har varit i kontakt med mark- och
exploateringsavdelningen, som säger att området kommer att beröras
av kommande detaljplanerändringar. Därför kan det för närvarande
inte byggas något utegym på föreslaget område under den närmaste
framtiden.
Skellefteåförslaget är noterat och kommer att tas med i framtida
planering av eventuella utegym i Skellefteå.
Dialog med förslagsställaren har förts under detta ärendes gång.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Skellefteåförslag med ärendenummer 86946

Beslutet sänds till:
Förslagsställaren
Funktionsbrevlåda (Skellefteåförslaget)
Friluftssamordnare, fritid och idrottsavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 65

PROTOKOLL
2022-04-26

Dnr FN 2022-000085808

Aktivitetsstödet hösten 2021 och Covidpåverkan
Fritidsnämndens beslut
1. Betala ut aktivitetsstödet för hösten 2021 enligt alternativ 3 ”Betala ut enligt
analys av Covid och dess påverkan”.
2. Aktivitetsstödet utbetalas enligt norm from våren 2022.
3. 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. Under andra
halvåret 2021 har föreningarna börjat återgå till normalt läge och de återhämtar sig
något mot hösten 2019 års siffror.
Idrotten är på 95 % av deltagarna, Övriga ungdomsföreningar 66 % och
Funktionsnedsättningsföreningarna 65 %.
Från och med våren 2022 så bedömer vi att aktivitetsstödet kan betalas ut enligt
norm om inget oförutsett händer.
Det finns olika scenarier framtagna
1. Betala ut samma summa som för hösten 2020.
2. Betala ut enligt norm.
3. Betala ut enligt analys av Covid och dess påverkan.
Se bifogade PDF:er.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bilagor

Beslutet sänds till:
Avdelningschef, fritid- och idrottsavdelning
Fritidskonsulent, fritid- och idrottsavdelning
Fritidskonsulent, fritid- och idrottsavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 66

PROTOKOLL
2022-04-26

Dnr FN 2022-000088805

Uppdragsersättningen till Fibromyalgiföreningen för
ledsagarservice
Fritidsnämndens beslut
1. Fibromyalgiföreningen erbjuds en uppdragsersättning för en heltidsanställd
personal under 2022 på 255 000 kronor.
2. Vid lägre sysselsättningsgrad sänks bidraget.

Sammanfattning
Fritidsnämnden startade 1992 den frivilliga ledsagarservicen som bedrivs via en
funktionsnedsättnings förening.
Idag är det Fibromyalgiföreningen, Fibro, som har en uppdragsersättning för att
bedriva ledsagarservicen.
Föreningen har en anställd med lönebidrag som administrerar ledsagarservicen i
Skellefteå kommun, både för den frivilliga ledsagarservicen och ledsagning via LSS.
Kultur- och fritidskontoret administrerar alla utbetalningar men kostnader för LSS
tas av socialnämnden.
Ledsagningen är max två timmar per vecka och är avgiftsfri.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
Fritidskonsulent, fritid- och idrottsavdelning
Ungdomssamordnare, ungdoms- och folkhälsoavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 67

PROTOKOLL
2022-04-26

Dnr FN 2022-000087816

Förebyggande arbete i lokalområdet
Fritidsnämndens beslut
1. Ur resultatet för 2022 förlänga arbetet med Kultur- och fritidsguider som
förebyggande insatser i lokalområdet.
2. Omfattning tre personer anställda 50% och en handledare. Totalt maximalt
1 300 000 kronor.

Sammanfattning
Fritidsnämnden tog inför 2022 beslut om fördelning av resultatbudget.
Beslutet innebar att inom fritidsgårdsverksamheten avsätta medel för att jobba med
förebyggande åtgärder i lokalområden.
Områden skulle väljas ut efter behov, områden där det fanns många barn och unga
som behöver lite extra stöttning.
Då starten av arbetet blev försenad och påverkad av Covid-restriktioner så finns
behov att fortsätta och utveckla arbetet under resten av året.
En fortsättning innebär att man kan bygga vidare på relationer med barnen och
samarbetspartners, metodutveckla samt delta i fritidsgårdarnas sommarverksamhet
för barn och unga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
Avdelningschef, ungdoms- och folkhälsoavdelning
Områdeschef, ungdoms- och folkhälsoavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 68

PROTOKOLL
2022-04-26

Dnr FN 2022-000068808

Ansökan till fritidsnämnden om ekonomiskt stöd till
starthjälp för tonårsverksamhet, Bergsbyns EFS
Fritidsnämndens beslut
1. Under projektperioden hösten 2022 ge 74 000 kronor i bidrag
OCH 111 000 kronor för våren 2023
2. Bidraget tas ur VHT 3500 FRI 4631
3. Bidraget för våren 2023 är förutsatt att övrig finansiering är klar
innan årsskiftet 2022/2023

Sammanfattning
På grund av ekonomiska utmaningar tog fritidsnämnden 2020-03-24 beslut att
avveckla fritidsgårdsverksamheten vid fritidsgården Klippan i Bergsbyn.
Fritidsgården Loftet (Moröbacke) och fritidsgården Grottan (Ursviken) fick i
uppdrag att välkomna ungdomarna från Bergsbyn till sina verksamheter.
Bergsbyns EFS har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd för att
starta en ungdomsverksamhet i kyrkans lokaler, målgrupp kommer primärt
vara årskurs 7- 9 som enligt ansökan är ett 90-tal till antalet i det geografiska
området.
För att möjliggöra satsningen ansöker de stöd från Fritidsnämnden med
185 000 kronor, delfinansiering för lönekostnader timanställda.
För hösten 2022 söker man 74 000 kronor och för våren 2023, 111 000
kronor.
Då den långsiktiga finansieringen inte är klar så tycker fritidsnämnden att det
är viktigt att inte starta något som innebär att målgruppen i stället blir
besviken.

Beslutsunderlag
Ansökan från Bergsbyns EFS
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
Bergsbyns EFS
Avdelningschef, ungdoms- och folkhälsoavdelning

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 69

PROTOKOLL
2022-04-26

Dnr FN 2022-000100811

Sommarstängning av Eddahallen
Fritidsnämndens beslut
Stänga Eddahallen under juli och augusti för att på så sätt förflytta personal till
Byske och Vitbergets tempererade badanläggningar.

Sammanfattning
Inför sommaren 2022 har Kultur & fritidskontoret mycket stora utmaningar att hitta
personal som vill jobba i förvaltningens verksamheter under sommarsäsongen.
Arbetsmarknaden i kommunen ser annorlunda ut och rekryteringen till de
tempererade utebaden har varit kantad av motgångar.
En tänkbar lösning för att lösa bemanningen kan vara att stänga Eddahallens
badverksamhet under sommarmånaderna och i och med detta förflytta kunnig
personal till Byske och Vitbergets tempererade badanläggningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
Avdelningschef ungdoms- och folkhälsoavdelning
Enhetschef Eddahallen/Vitbergsbadet

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

13

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 70

PROTOKOLL
2022-04-26

Dnr FN 2022-000025845

Underhålls- och investeringsplan, camping 2022
Fritidsnämndens beslut
Underhåll, utvändig målning 2022 godkänns inom befintlig budgetram.

Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret presenterar årligen underhålls- och
investeringsplaner för den taxe- och avgiftsfinansierade
campingverksamheten.
Utöver planen tillkommer akuta, ej planerade investeringsåtgärder
samt underhåll.
En post med utvändig målning föll bort från den tidigare tagna
underhållsplanen.
Förslaget är att nedanstående underhåll får utföras inom befintlig
budgetram.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
Chef, Skellefteå Camping
Ekonom, Stab

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 71

PROTOKOLL
2022-04-26

Dnr FN 2022-000090402

Reviderade avtal för Matekan och Lanternan
Fritidsnämndens beslut
1. Arrendetiden för såväl Matekan som Lanternan anpassas till utebadets
öppnande och att även ersättningen för elförbrukning sätts därefter.
2. Hyresperioden revideras från 1 juni – 31 augusti till perioden vecka 24 –
vecka 34.
3. Krav på öppethållandet för Matekan ändras från att ”butiken ska hållas
öppen från lördag vecka 24 varje dag minst mellan kl 09.00 – 21.00 till
söndag vecka 31. Vecka 32 - 33 ska butiken hålla öppet varje dag med
minst fem timmar per dag” till att lyda:
”Butiken ska hållas öppen varje dag minst mellan kl 09.00 – 21.00 från
midsommarafton tom söndag vecka 31. Vecka 24 fram till dagen innan
midsommarafton samt vecka 32 - 33 ska butiken hålla öppet varje dag med
minst fem timmar per dag.”
4. Lanternans öppettider föreslås bli oförändrade.

Sammanfattning
Arrendatorerna av Matekan och Lanterna på Byske camping har inkommit med
önskemål om att korta tiden som verksamheterna förväntas vara i drift.
Innan utebadet har öppnat och skolorna slutat är det få gäster på campingen och
därför blir det oekonomiskt att driva verksamheten veckorna innan.

Beslutsunderlag
Avtal för Matekan och Lanternan
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
Arrendatorer för Matekan och Lanternan
Chef, Byske camping
Fritidsnämndens ledamöter

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 72

PROTOKOLL
2022-04-26

Dnr FN 2021-000297828

Skrivelse från Skellefteå dans- och balettförening
om Hallen, Nordanå
Fritidsnämndens beslut
1. Fritidsnämnden uppdrar till tjänsteorganisationen att undersöka
alternativ till Hallen som danslokal för större dansgrupper.
2. Fritidsnämnden uppdrar till tjänsteorganisationen att köpa in en
dansmatta till Brunnsteatern.

Sammanfattning
Skellefteå dans- och balettförening har, 2021-10-20, inkommit med en
skrivelse angående behovet av ändamålsenliga lokaler.
Föreningen menar att tre av de salar som föreningen hyr inte uppfyller
behoven i fråga om utformning och underlag. Vidare önskar man
följande avseende Hallen på Nordanå:
-

Skapa tydlighet och transparens för bokning och nyttjande.

-

Göra den bokningsbar per timme med en träningshyra enligt Fritids taxa
för föreningar.

-

Låta dansmattan vara utrullad som utgångsläge (då det i första hand är
en studio för scenkonst och liknande verksamheter).

Förvaltningen har träffat representanter för föreningen och diskuterat vad
som kan göras på kortare och längre sikt. Förslaget är att undersöka möjlighet
att hyra en större lokal som motsvarar de förutsättningar som finns i Hallen.
Därutöver föreslås att köpa in en dansmatta till danslokalen i Brunnsteatern.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet sänds till:
Förvaltningschef, kultur- och fritidskontoret

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 73

PROTOKOLL
2022-04-26

Dnr FN 2022-000098809

Delgivning till fritidsnämnden 2022-04-26
Fritidsnämndens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning
Följande ärenden har inkommit till fritidsnämnden sedan förra sammanträdet 202203-29.
Dnr. 2022-79. 828
Delegationsbeslut § F 12-22
Dnr. 2022-81. 808
Delegationsbeslut § F 13-22
Dnr. 2022-77. 809
Kommunfullmäktige 2022-03-15 § 72
Arbete mot välfärdsbrottslighet och ekonomisk brottslighet
Dnr. 2022-83. 800
Kommunfullmäktige 2022-03-15 § 71
Revidering av den funktionshinderspolitiska strategin – Ett Skellefteå för alla
Dnr. 2021-07. 800
Kommunstyrelsen 2022-03-22 § 104
Skellefteåförslag (25291) Gångbro eller hängbro över älven i området Lundbäck,
Fällan och Byskeby
Dnr. 2016-355. 808
Kommunstyrelsen 2022-04-05 § 141
Eventuellt inrättande av en föreningsbyrå

Beslutsunderlag
Inkomna beslut
Tjänsteskrivelse

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Fritidsnämnden
§ 74

PROTOKOLL
2022-04-26

Dnr FN 2022-000003800

Informationsärenden
Fritidsnämndens beslut
Godkänna lämnad information

Sammanfattning
Besök vid nämndens möte, Michael Kautto, fritidskonsulent, KFK:
Michael informerar nämnden om aktivitetsstödet, inför utbetalningen
hösten 2021, samt om Bygdemedel och dess hantering.
Besök vid nämndens möte, Johannes Lindberg, kulturguide, KFK:
Johannes informerar nämnden om projektet Relocate som är ett
samarbetsprojekt mellan Skellefteå kommun, Regionen och Northvolt som
handlar om att få långtidsarbetslösa personer att flytta hit.
Förvaltningschefen informerar om:
1. Sommarbemanning 2022
 Vid Skellefteå Camping är endast 13 av 33 rekryterade och vid Byske
Camping är motsvarande siffror 13 av 45.
 Vid Byske badanläggning är endast 2 av 7 rekryterade och vid
Vitbergsbadets anläggning är motsvarande siffror 0 av 8.
 Vid Norrvalla idrottsplats är 0 av 3 rekryterade.
 Det saknas alltså 57-67 säsongsanställda. Och det måste göras något
– kanske skapa liknande lösningar som socialkontoret att erbjuda
ersättning för flyttade semesterveckor.
2. Fritidsbanken
Avtalet är tecknat och anställning av föreståndare bör bli klar senast
nästa vecka. Kommunikationsinsats startar inom två veckor. Insamling
via återvinningscentralerna eventuellt sker också en kampanj bland
kommunanställda. Öppningen sker i höst på Nordanå.
3. Ny chef vid Skellefteå camping
Rekrytering av ny campingchef är slutförd och den nya chefen kommer
i jobb till hösten 2022.
4. Flyktingsituationen från Ukraina
 Det är ca 4.9 miljoner människor på flykt och Migrationsverket har
tagit fram en fördelningsnyckel som baseras på befolkningsmängd,
arbetsmarknad och mottagande av asylsökande. Enligt den
fördelningsnyckeln så kommer Västerbotten att få ta emot 2 371
människor.
 Evakueringsboendet i Byske avslutades i förra veckan och ytterligare
560 människor tilldelas Skellefteå från juni månad.
Avdelningschef vid ungdoms- och folkhälsoavdelningen informerade om:
 Det blir Jani Gjoliku som kommer att driva restaurangen under sommaren
2022.
 Sommarverksamheten kommer att hållas igång även i sommar under tre
veckor.
 Stadsbidrag – är skickat till den ansvarige på socialkontoret.
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Rapporter
Fritidsnämndens beslut
Notera lämnade rapporter.

Sammanfattning
Ordförande informerar från Förebyggande rådets (FRIS) senaste möte som hölls
den 11 april. Temat för mötet var ”Lägesbild gällande alkohol och narkotika” och
polisen var där för att berätta om lägesbilden i Skellefteå främst gällande narkotika.
Information från kultur- och fritidskontoret, vid mötet, var att:
- Representanter från fritidsnämnden och tjänstepersoner ska, i slutet av
april, besöka Bureå för att genomföra en ungdomsdialog angående hur
man ska utveckla grusplanen vid Tallbacka IP.
- Ungdomsverket (f.d. 51:an) är igång i sina nya lokaler.
- Det planeras att starta en ny ungdomsverksamhet i Bergsbyn, via kyrkan.
- Fritidsbanken ska vara på Nordanå och ska även ha en avdelning som ska
heta kulturbanken.
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Övriga frågor
Sammanfattning
Inga övriga frågor fanns anmälda till mötet.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

21

