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Fritidsnämnden

2015-03-25

§ 35
Information – Ny mötesplats för unga i Luleå
Ärendenr 2015/36-80

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna informationen om ny mötesplats för unga
i Luleå.

Sammanfattning av ärendet
Mattias Carlsson som arbetar på arbetsmarknadsförvaltningen och är projektledare i
arbetsgrupp för Vi 6 berättade om nuläget i ny mötesplats för unga i Luleå.
Arbetsgruppen Vi 6 består av tjänstemän från arbetsmarknads-, fritids-, kultur-,
barn och utbildnings- och socialförvaltningen samt samhällsutvecklings- och
tillväxtkontoret. Förvaltningscheferna från ovanstående förvaltningar har gett ett
projektdirektiv till arbetsgruppen. En genomförandeplan ska tas fram av arbetsgruppen och tanken är att den ska vara klar innan sommaren för att kunna tas
upp för beslut. Fortlöpande information om arbetet läggs upp på nätet.
Informationen finns på: www.lulea.se/motesplatsunga

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 36
Information om verksamhetsöversyn bad
Ärendenr 2015/61-80

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar godkänna informationen om verksamhetsöversyn bad.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om verksamhetsöversyn – bad.
Vi har idag fyra badhus i Luleå kommun och dessa är välbesökta av
skolungdomar som får simundervisning kopplat till läroplanen i skolan,
allmänheten och föreningslivet.
Det sätt som verksamhet som bedrivs på har till stor del varit oförändrad sedan
lång tid tillbaka och vi ser att vi utifrån dagens behov och våra befintliga resurser
behöver vi se över verksamheten. Med anledning av att vi står inför en stängning
av ett av våra badhus har behovet av förändring ytterligare aktualiserats.
Det kan t.ex. handla om att stänga vissa tider på dagen för att kunna koncentrera
resurserna på skolans behov av simundervisning eller att flytta om tider för vissa
verksamheter så att träningar för barn och unga kan bedrivas på de tider som är
bäst för den åldern, dvs. på samma sätt som vi gör prioriteringar i andra
anläggningar.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 37
Meddelanden
Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas.

Avsändare

Ämne

KPMG AB, 2015-03-06

Meddelande om revisorernas fördelning av bevakning av
nämnderna. Huvudansvarig revisor för fritidsnämnden
Åke Wallin samt Dennis Larsson.

Fritidsförvaltningen,
2015-03-02

Ärendenr 2015/36-80
Fritidsförvaltningens svar på frågeställningar från Vi-6
projektgrupp gällande en ”Ny mötesplats för unga i Luleå”

Fritidsförvaltningen
2015-03-09

Ärendenr 2015/50-80
RF Kommunundersökning 2015 – Kommunens stöd till
föreningar.

Kommunrevisionen/
KPMG, 2015-03-11

Ärendenr 2014/195-80
Slutdokument – Granskning av kontokort, tjänsteresor och
förmåner.

Kommunrevisionen/
KPMG AB, 2015-01-16

Ärendenr 2014/195-80
Slutdokument - Övergripande granskning av fritidsnämnden
2014

Fritidsförvaltningen
2015-03-05

Ärendenr 2015/45-80
Enkätsvar till Myndigheten för delaktighet –
Kommunuppföljning 2015 idrott

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Fritidsnämnden

2015-03-25

§ 38
Redovisning av delegationsbeslut
Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation ska anmälas till fritidsnämnden på nästföljande
sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning.

Delegat

Beslutsdatum

Fritidsnämndens ordförande Inger B Larsson
Helén Wiklund Wårell deltar i ”Möte med
Naturvårdsverket” den 6 mars 2015 i Stockholm

2015-03-11

Helén Wiklund Wårell deltar i ”Övning Atlas” i
samverkan med länsstyrelsen den 18 mars 2015 i
Haparanda.

2015-03-11

Helén Wiklund Wårell deltar i ”Planeringsmöte
Träffpunkt Idrott 2016” samt besök på ”TURmässan” den 19-20 mars 2015 i Göteborg

2015-03-11

Fritidschef Helén Wiklund Wårell
Nytt hyresavtal med NTF Norrbotten i
Arcushallen from 2015-09-01—2018-08-31

2015-03-17

Områdeschef Hans Pettersson
Jonas Andersson, Pär Johansson, Lars Nilsson,
Anders Lundström och Kent Jonsson deltar i
studiebesök – Arenor den 22-26 mars 2015 i
Halmstad-Hjärnarp-Helsingborg-MalmöKristianstad.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

2015-01-27

Utdragsbestyrkande
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2015-03-25

§ 38 (forts)
Delegat

Beslutsdatum

Avdelningschef Patrick Zetterkvist
Hans Petterson, Emelie Hallman, Simon
Lundmark, Camilla Brun, Hans Funck, Erik
Wallin, Michaela Fahleson, Ingela Hammarlund,
Mikael Stange, Rickard Nilsson och Veronica
Bergsten deltar i Badmästarförbundets
”Norrlandskonferens” 19-20 mars 2015 i
Östersund.

2015-02-26

Ungdomssamordnare Anette Berglund
Ärendenr 2015/1-81
Projektstöd beviljas med upp till 2000 kronor från
PeKA till anordnande av spelning med afrikanska
rytmer på Björkskatan den 20 februari 2015.

2015-02-19

Projektstöd beviljas med 600 kronor från PeKA
till till anrodnande av ett disco på Björkskatan
den 27 februari 2015.

2015-02-24

Projektstöd beviljas med 3500 kronor från PeKA
till för att trycka en upplaga av en gratistidning
för utdelning i Bensbyn.

2015-03-02

Projektstöd beviljas med upp till 1500 kronor från
PeKAtill anordnande av pizzatävling på Tuna
den 14mars 2015.

2015-03-12

Projektstöd beviljas med 2000 kronor från PeKA
till anordnande av ett disco på NLV Bergviken
den 20 mars 2015.

2015-03-16

Projektstöd beviljas med upp till 1500 kronor från
PeKA till anordnande av rollspel på
Ungedomsfritids den 20 mars 2015.

2015-03-16

Projektstöd beviljas med max 2000 kronor från
PeKA till anordnande av en natt-turnering i futsal
på Örnäset den 21 januari 2015.

2015-03-16

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 38 (forts)
Delegat

Beslutsdatum

Enhetschef Susanne Sjölund
Börje Andersson deltar i ”Erfarenhetsutbyte –
bidrag” den 18-19 februari 2015 i Umeå

2015-02-13

Enhetschef Liselotte Wallin
Anette Berglund deltar i ”Dialog- och
demokratidag med unga” den 11 mars 2015 i
Arvidsjaur

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

2015-03-10

Utdragsbestyrkande
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§ 39
Ekonomisk redovisning per februari 2015
Ärendenr 2015/13-04

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar godkänna den ekonomiska redovisningen per
februari 2015.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens resultat för perioden fram till 2015-02-28 ger ett överskott på
383 tkr. Fördelningen av resultat per verksamhet ger att inga stora avvikelser
finns gentemot budgeten för perioden.
Fritidsförvaltningen föreslår 2015-03-16 fritidsnämnden godkänna den
ekonomiska redovisningen per februari 2015.

Sammanträdet
Förvaltningschefen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner
att fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
•
•

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-16
Ekonomisk redovisning per februari 2015 (bilaga)

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Fritidsnämnden

2015-03-25

§ 40
Upphandlingsform Hertsö badhus
Dnr 2013.153-82

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla alternativ 3:
- Offentlig privat samverkan (OPS) - en upphandling där en aktör tilldelas uppdraget att bygga badhuset. Aktören äger fastigheten och sköter drift av både
fastighet och verksamhet under en längre tid. Kommunen tecknar ett avtal om
service och tjänster som aktören ska tillhandahålla för en årlig ersättning.

Reservation
Vänsterpartiet (V) reserverar sig mot beslutet.
Miljöpartiet (MP) reserverar sig mot beslutet att förorda alt. 3

Protokollsanteckning
Åsa Koski (V) och Bertil Bartholdsson (V) inlämnar en protokollsanteckning
enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningen utreder strategiska anläggningsfrågor under namnet
H A S A (Hertsö badhus, Aronsbadet, Skogsvallen och Arcushallen). Fokus
har varit på Hertsö badhus eftersom anläggningen är i mycket dåligt skick.
Fritidsnämnden beslutade 2013-10-16, § 95 och 2014-03-19, § 16 om inriktning
för ett nytt badhus på Hertsön. Fritidsförvaltningen har under 2014 fortsatt
att arbeta med medborgardialog och i samråd med berörda aktörer för att
värdera alternativ för ett nytt badhus på Hertsön utifrån den beslutade
inriktningen.
Fritidsnämnden föreslog i sin verksamhetsplan 2014-09-17, § 62 att ett nytt
badhus ska färdigställas under 2015-2017. Kommunfullmäktige beslutade i
Strategisk plan och budget 2014-12-16, § 296 att ett nytt Hertsö badhus
senareläggs, dvs. utanför planperioden.
Det har en tid funnits ett politiskt förslag om att andra aktörer ska få
möjligheten att bygga och driva badhuset på Hertsön. Fritidsförvaltningen
har tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen sammanställt alternativ
för fritidsnämnden att ta ställning till. Upphandlingsalternativ och former
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 40 (forts)
har diskuterats och på fritidsnämnden 2015-02-25, § 24 beslutades att
återremittera ärendet för vidare utredning.
Förslag till upphandlingsform innebär i korthet:
1. Traditionell upphandling - en upphandling där en aktör tilldelas uppdraget att
bygga badhuset. Kommunen äger byggnaden och sköter drift av fastighet och
verksamhet.
2. Hyresalternativet - en upphandling där en aktör tilldelas uppdraget att bygga
badhuset. Aktören äger fastigheten och sköter fastighetsdriften. Kommunen
sköter verksamhetsdriften. Kommunen skriver ett långt hyresavtal med aktören
där villkor och ersättningsnivåer framgår.
3. Offentlig privat samverkan (OPS) - en upphandling där en aktör tilldelas uppdraget att bygga badhuset. Aktören äger fastigheten och sköter drift av både
fastighet och verksamhet under en längre tid. Kommunen tecknar ett avtal om
service och tjänster som aktören ska tillhandahålla för en årlig ersättning.

Sammanträdet
Enhetschefen för verksamhetsstöd föredrar ärendet.
Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) förordar alt 1:
1. Traditionell upphandling - en upphandling där en aktör tilldelas uppdraget att
bygga badhuset. Kommunen äger byggnaden och sköter drift av fastighet och
verksamhet.
Kristdemokraterna (KD) förordar alt. 2
2. Hyresalternativet - en upphandling där en aktör tilldelas uppdraget att bygga
badhuset. Aktören äger fastigheten och sköter fastighetsdriften. Kommunen
sköter verksamhetsdriften. Kommunen skriver ett långt hyresavtal med aktören
där villkor och ersättningsnivåer framgår.
Socialdemokraterna (S), moderaterna (M), folkpartiet (FP) och centerpartiet (C)
förordar alt. 3:
3. Offentlig privat samverkan (OPS) - en upphandling där en aktör tilldelas uppdraget att bygga badhuset. Aktören äger fastigheten och sköter drift av både
fastighet och verksamhet under en längre tid. Kommunen tecknar ett avtal om
service och tjänster som aktören ska tillhandahålla för en årlig ersättning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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2015-03-25

§ 40 (forts)

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på de tre alternativen och finner att fritidsnämnden
beslutar att anta alt. 3.

Beskrivning av ärendet
De flesta av Sveriges badhus byggdes på 60- och 70-talet. Idag är många av
dem slitna och i behov av renovering. Enligt Sveriges kommuner och
landsting, SKL, är det idag många kommuner som ser över sina badhus.
Merparten är byggda under rekordåren och det betyder att de i dag är i slutet
på sin tekniska livslängd. Majoriteten av Sveriges badhus ägs av kommuner.
Att bygga ett nytt badhus kräver stora investeringar och traditionellt ligger
subventionsgraden runt 45 %. Badhusens samhällsnytta är stor, men få
kommunala badhus har ett uttalat intäktskrav och de får därför svårt att
mäta sig med den externa marknaden.
Det finns idag några få aktörer som bygger badhus och några få som också
kan tänka sig att driva verksamheten i ett badhus. När en OPS-lösning blir
aktuell handlar det om ett avtal med berörd kommun för att säkerställa
allmänhetens, skolornas och föreningslivets tillgång till badhuset.
Hertsö badhus (byggt 1975) är i mycket dåligt skick och en renovering
bedöms inte vara ekonomiskt försvarbar. Hertsön är och kommer att vara ett
av Luleås största bostadsområden med idag drygt 6 000 invånare. I och med
att området är prioriterat ur bland annat folkhälsosynpunkt förespråkade H
A S A-utredningen att ett nytt badhus skulle färdigställs under kommande
planperiod, 2015-2017.
Risken att badhuset stängs innan ett nytt badhus står klart är stor.
Lärdomarna från stängningen av badhuset i Gammelstad visar på bland
annat försämrad simkunnighet för barn samt minskade besökstal under lång tid.
Stadsbyggnadsförvaltningen genomför regelbundet undersökningar av
Hertsö badhus utifrån en kontrollplan. Erfarna externa experter har också
varit konsulterade. Stadsbyggnadsförvaltningen för dialog med
fritidsförvaltningen om tillvägagångssätt vid en planerad stängning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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2015-03-25

§ 40 (forts)
Fritidsförvaltningen har tagit fram en plan, för att vid stängning av Hertsö
badhus, säkerställa skolans simundervisning, föreningarnas verksamheter
och allmänhetens förutsättningar för lek, motion mm. Det kan komma att
innebära förändringar på Pontusbadet, Gammelstads badhus och i Råneå
badhus.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Inriktning Hertsö badhus, FN 2013-10-16, § 95
Inriktning – nytt Hertsö badhus, FN 2014-03-19, § 16
Verksamhetsplan 2015-2017, FN 2014-09-17, § 62
Strategisk plan och budget 2015-2017, KF 2014-12-16, § 296
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-17

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Lag om skydd mot olyckor – uppföljning av
fritidsnämnden/fritidsförvaltningens handlingsplan för 2014
Ärendenr 2015/44-80

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden godkänner fritidsförvaltningens uppföljning av handlingsplan för
fritidsnämnden/fritidsförvaltningen 2014, enligt kommunens handlingsprogram 20132016 för olycksförebyggande verksamhet i Luleå kommun enligt Lag om skydd mot
olyckor.

Sammanfattning av ärendet
Lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft 1 januari 2004. Enligt lagen ska
kommunen ta fram handlingsprogram för skydd mot olyckor i kommunen.
I Luleå har vi valt att arbeta med två program. Ett för det förebyggande arbetet
och ett för räddningstjänstens operativa verksamhet. Nuvarande program (20132016) är tredje generationens handlingsprogram. Det första fastställdes av
kommunfullmäktige 2004 och det andra i januari 2009.
Genom fastställande av ”handlingsprogram 2013-2016 för olycksförebyggande
verksamhet i Luleå kommun enligt Lag om skydd mot olyckor” uppdrar
kommunfullmäktige till respektive nämnd att genomföra prestationsmålen.
Nämnderna ska årligen utvärdera måluppfyllelsen av prestationsmålen och
redovisa detta till kommunstyrelsen och i verksamhetsberättelsen.
Fritidsförvaltningen har sammanställt de punkter som berör de verksamheter
som bedrivs, samt åtgärder för att förebygga olyckor.
Fritidsförvaltningen föreslår 2015-02-20 fritidsnämnden besluta godkänna
fritidsförvaltningens uppföljning av handlingsplan för fritidsnämnden/
fritidsförvaltningen 2014, enligt kommunens handlingsprogram 2013-2016 för
olycksförebyggande verksamhet i Luleå kommun enligt Lag om skydd mot olyckor.

Sammanträdet
Förvaltningschefen föredrar ärendet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 41 (forts)

Beslutsgång
Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner att
fritidsnämnden godkänner fritidsförvaltningens uppföljning av handlingsplan 2014,
enligt kommunens handlingsprogram 2013-2016 för olycksförebyggande verksamhet
i Luleå kommun enligt Lag om skydd mot olyckor.

Beslutsunderlag
•
•
•

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-20
Handlingsplan fritidsförvaltningen (bilaga)
Handlingsprogram 2013-2016 för olycksförebyggande verksamhet i Luleå
kommun enligt Lag om skydd mot olyckor.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 42
Ansökan om bygdemedel, Bergnäsets hamnförening,
muddring hamnbassäng
Ärendenr 2015/15-806

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden rekommenderar länsstyrelsen bevilja Bergnäsets hamnförening,
bidrag ur fonden bygdemedel med 227 500 kronor för muddring av hamnbassängen.

Sammanfattning av ärendet
Bergnäsets hamnförening har ansökt om bygdemedel för att muddra hamnbassängen till
ursprungligt djup.
Allmännyttan med detta projekt är begränsad, därför föreslår beredningsgruppen ett bidrag
som motsvarar allmännyttan, 20 % av projektets kostnad.
Närvarande vid beredningsgruppens sammanträde har varit:
Helén Wiklund Wårell
Fritidsförvaltningen
Håkan Wiklund
Utvecklingskontoret
Per Johansson
Föredragande, Fritidsförvaltningen
Finansieringsplan
Projektets totala kostnad beräknas till1 137 500 kr
Bidrag bygdemedel (denna ansökan) 700 000 kr
Egna medel i form av egen insats
437 500 kr

(62%)
(38%)

Beredningsgruppen föreslår 2015-03-09 fritidsnämnden rekommendera länsstyrelsen
bevilja Bergnäsets hamnförening, bidrag ur fonden bygdemedel med 227 500 kronor
för muddring av hamnbassängen.

Sammanträdet
Förvaltningschefen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner att
fritidsnämnden bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 42 (forts)

Beslutsunderlag
•
•
•

Ansökan Bergnäsets Hamnförening 2015-01-11 (bilaga)
(Länsstyrelsens dnr 208-295-15)
Protokoll Beredningsgruppen för Bygdemedel (daterat 2015-03-09)
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-09

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Fritidsnämnden

2015-03-25

§ 43
Beställning av renoveringsåtgärder Aronsbadet
Ärendenr 2015/58-04

Fritidsnämndens beslut
1.
2.

Fritidsnämnden beslutar att genomföra renoveringsåtgärder Aronsbadet
under 2015 och 2016.
Fritidsnämnden ger fritidschefen i uppdrag att skicka beställningsskrivelse
av renoveringen till stadsbyggnadsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Aronsbadet är drygt 25 år gammalt och har behov av renoveringsåtgärder.
Fritidsförvaltningen har tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram
en plan för renoveringen som sträcker sig över 2015 och 2016, med olika
delmoment utifrån säsong. De tänkta åtgärderna består bland annat av byte av
badvattenledningar, åtgärder på rostangrepp, översyn av reningsutrustning,
åtgärder ytskikt i servicebyggnad, utökning av förrådsyta, reparationer staket, byte
utedusch samt beläggning invändigt bassäng.
Fritidsförvaltningen föreslår 2015-03-24 fritidsnämnden besluta att:
1. genomföra renoveringsåtgärder Aronsbadet under 2015 och 2016
2. fritidsnämnden ger fritidschefen i uppdrag att skicka beställningsskrivelse
av renoveringen till stadsbyggnadsförvaltningen.

Sammanträdet
Förvaltningschefen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner att
fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
•

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-24

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2015-03-25

§ 44
Övrig information
Ordförande informerar om att fritidsnämndens arbetsutskott kommer att ha
en gemensam planeringsförmiddag med kulturnämndens arbetsutskott
tisdag den 5 maj kl. 08.30-12.00. Inbjudan kommer att skickas ut vid senare tillfälle.
Det innebär att vi flyttar fritidsnämndens arbetsutskott den 6 maj till
tisdag den 5 maj, kl. 13.00. Kallelse kommer att skickas ut i vanlig ordning.
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