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Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-11-12

§ 74
Information om dialog med Actic
Dnr 2014/12-80

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden har tagit del och beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Fritidschefen informerar om den pågående dialogen med Actic (fd Nautilus).

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 75
Information om Ungdomens Hus och arbetet med en ny
mötesplats för unga i Luleå
Dnr 2013/321-816

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden har tagit del och beslutar att lägga informationen till
handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningen har sedan 2013-12-11 i uppdrag från fritidsnämnden att
verka för ny placering och inriktning för Ungdomens Hus då samarbetet
med Domkyrkoförsamlingen har upphört. Arbetet pågår med att sondera
lämpliga lokaler, centralt i ett stråk från Smedjegatan mot Gymnasiebyn. I
dagsläget har vi ännu inte funnit några lokaler, men fortsätter att ha kontakt
med fastighetsbolagen.
Ett annat spår förvaltningen också arbetar med är att tillsammans med övriga
förvaltningar ingående i Vi-6 delta i projektet ”Ny mötesplats för unga i Luleå”. Vi-6 är
en samverkansarena som delas av barn- och utbildningsförvaltningen,
socialförvaltningen, kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen,
arbetsmarknadsförvaltningen samt stadsbyggnadskontoret. Syftet med samverkan är att
omhänderta översiktsplanens program A, Alla Jämlika. Vi-6 består av en ledningsgrupp
och ett samverkansteam, de sex förvaltningarna finns representerade i båda
grupperingarna.
Projektet ”Ny mötesplats för unga i Luleå” består av en projektgrupp bestående av
tjänstemän från de olika förvaltningarna. Tjänstemännen som ingår är utsedda av
respektive förvaltningschef. Resultatet i förstudien ”Fryshuset Luleå” som
arbetsmarknads-förvaltningen gjort samt fritidsförvaltningens utredning kring
framtidens ”Ungdomens hus” visar att det finnas ett behov av en central mötesplats för
unga mellan 16-29 år.
För att Luleå kommun ska få en bild av vad en mötesplats för unga skulle kunna
innebära och kunna ta beslut i frågan om ett eventuellt uppförande, behövs ett konkret
beslutsunderlag. Själva underlaget ska vara en genomförandeplan som ger svar på
frågor om t.ex. lokal, organisering och finansiering som underlag för att beslut.
Projektgruppen träffas 1 gång/vecka och jobbar nu med projektplanering, mål och
delmål för kunskapsinhämtande och ett underlag börjar utkristallisera sig. En konkret
genomförandeplan ska vara färdig våren 2015.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 76
Meddelanden
Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas.

Avsändare

Ämne

Länsstyrelsen i
Norrbottens län,
2014-10-08

Dnr 2014/98-806
Avslag på Hannosvikens Samfällighetsförenings ansökan om
bidrag ur bygdemedel för diverse byggnationer.

Länsstyrelsen i
Norrbottens län,
2014-10-08

Dnr 2014/117-806
Bifall till Avans Intresseförenings ansökan om bygdemedel
till renovering av fasaden på föreningshuset i Avan.

Kommunfullmäktige,
2014-09-29, § 145

Dnr 2013/151-008
Avslag på motion om revidering av nämndernas
arbetsordning i Luleå kommun.

Kommunfullmäktige,
2014-09-29, § 147

Dnr 2014/200-80
Riktlinjer för politiska partiers besök i kommunala
verksamheter samt tillfällig uthyrning av kommunala
lokaler.

Kommunfullmäktige,
2014-09-29, § 148

Dnr 2014/199-02
Bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL).

Fritidsnämnd/Fritidsförvaltningen 2014-10-10

Uppvaktning av Luleå Pistolklubbs 70-års jubileum
lördagen den 10 oktober 2014.

Fritidsförvaltningen
2014-10-23

Dnr 2013/265-805
Skrivelse till Unga Örnar med begäran om redovisning av
projektet ”Fritid på lika villkor”

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Fritidsnämnden

2014-11-12

§ 77
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

Fritidschef Helén Wiklund Wårell
Dnr 2014/209-825
Bidrag med 32 255 kronor till Luleå
Konståkningsklubb för uppkomna merkostnader
i samband med ES-tävling i konståkning
september 2014.

2014-10-16

Liselotte Wallin deltar i ”Delaktighet och
främjande” 12 november 2014 i Gällivare

2014-11-03

Enhetschef Susanne Sjölund
Petter Wikström och Marie-Louise Dahlberg
deltar i ”Nätverksträff med Norrländska
Stadsberggruppen 21-22 oktober 2014 i Piteå

2014-10-14

Ungdomssamordnare Anette Berglund
Dnr 2014/17-81
Projektstöd med 1500 kronor från PeKA till
anordnande av ett LAN på Nya Läroverket,
Bergnäset den 17 oktober 2014

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

2014-10-15

Utdragsbestyrkande
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§ 77 (forts)

Delegat

Beslutsdatum

Ungdomssamordnare Anette Berglund
Dnr 2014/17-81
Projektstöd med max 3000 kronor från PeKA till
anordnande av en Halloweenfest på Tuna
fritidsgård den 31 oktober 2014.

2014-10-15

Projektstöd med 1600 kronor från PeKA för
anordnande av en innebandyturnering den
24 oktober och en pingisturnering den 25 oktober
2014.

2014-10-15

Projektstöd med upp till 3500 kronor från PeKA
för anordnande av höstlovsmiddag med persiskt
tema på Tunagården den 29 oktober 2014.

2014-10-22

Projektstöd med max 10000 kronor för prova på
ridning upp till 30 deltagare per gång vid två
tillfällen på Hertsöstallet under höstterminen
2014.

2014-10-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 78
Ekonomisk redovisning per oktober 2014
Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar godkänna den ekonomiska redovisningen per
oktober 2014.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens resultat för perioden fram till 2014-10-31 ger ett överskott på
688 tkr. Fördelningen av resultat per verksamhet visar inga större avvikelser
gentemot budgeten för perioden.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-11-03 fritidsnämnden godkänna den
ekonomiska redovisningen per oktober 2014.

Sammanträdet
Fritidschefen föredrar ärendet
Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner
att fritidsnämnden bifaller förslaget

Beslutsunderlag
•
•

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-03
Ekonomisk redovisning per oktober 2014 (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 79
Yttrande över medborgarförslag om större sporthall i
Råneå
Dnr 2014/125-008

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå
medborgarförslaget om större sporthall i Råneå då detta inte har prioritet i
planperioden 2015-2017.

Sammanfattning av ärendet
Maria Rörling föreslår i ett medborgarförslag 2014-05-28 att den befintliga
sporthallen i Råneå byggs ut, alternativt att ytterligare en sporthall byggs i
Råneå.
Nuvarande sporthall täcker inte behovet av träningstider i hallen. Den gamla
sporthallen på Tallheden har rivits och numera finns endast en hall att tillgå.
Utbudet av aktiviteter skulle kunna utvidgas, men då krävs antingen en större
hall eller fler hallar.
Kommunfullmäktige har 2014-06-16, § 121 överlämnat ärendet till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningen har
därefter överlämnat medborgarförslaget till fritidsnämnden för yttrande.
Fritidsförvaltningen kan konstatera att ett stort antal lokaler för idrott och
fritid iordningställts i Råneå de senaste åren, en ny spegelsal, en
mekarverkstad, nya lokaler för fritidsgården och nya lokaler till Råneå
brottarklubb. Till detta kan också tilläggas konstgräsplan och utomhusbad.
Fritidsnämnden har inga avsatta medel för att bygga en större sporthall, eller
en ny sporthall i Råneå då detta inte har prioritet i kommande planperiod.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-10-13 fritidsnämnden besluta att avslå
medborgarförslaget om större sporthall i Råneå.

Sammanträdet
Fritidschefen föredrar ärendet.
Ordförande föreslår följande tillägg till förslaget:
då detta inte har prioritet i planperioden 2015-2017
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 79 (forts)

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på fritidsförvaltningens förslag och finner att
fritidsnämnden bifaller förslaget. Därefter ställer ordförande proposition på
eget tilläggsförslag och finner att fritidsnämnden bifaller tilläggsförslaget.

Beslutsunderlag
•
•
•

Medborgarförslag från Maria Rörling 2014-05-28 (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-16, § 121
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-13

Beslutet skickas till
Maria Rörling
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

11 (18)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden
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§ 80
Medborgarförslag om att utrusta södra hamn med ett
utegym
Dnr 2014/159-008

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget att utrusta södra hamn
med ett utegym.

Sammanfattning av ärendet
Ove Eriksson föreslår i ett medborgarförslag 2014-06-24 att södra hamnen
utrustas med ett utegymsutrustning med många maskiner för att sätta Luleå på
kartan som den främsta friskvårdkommunen i Sverige.
Kommunfullmäktige har 2014-08-25, § 139 beslutat överlämna
medborgarförslaget till fritidsnämnden för beredning och beslut i samråd
med tekniska nämnden.
Södra hamnplanen är en yta som ska ha ett flexibelt nyttjande exempelvis
marknader, festivaler, utställningar, firanden mm. Att utrusta denna yta med
en fast installation motverkar tanken med hamnplanen.
Fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen har haft samråd i ärendet.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-10-01 fritidsnämnden besluta att avslå
medborgarförslaget att utrusta södra hamn med ett utegym.

Sammanträdet
Fritidschefen föredrar ärendet
Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner
att fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
• Medborgarförslag från Ove Eriksson 2014-06-24 (bilaga)
• Kommunfullmäktiges beslut 2014-08-25, § 139
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-01

Beslutet skickas till
Ove Eriksson, Kommunledningsförvaltningen
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 81
Medborgarförslag om naturgym i Sunderbyn
Dnr 2014/137-008

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om naturgym i
Sunderbyn då de resurser vi har avsatta till spontanytor för idrott, rekreation
och motion är intecknade för kommande planperiod, 2015-2017.

Sammanfattning av ärendet
Björn Åström föreslår i ett medborgarförslag 2014-03-05 att ett naturgym ska
byggas i anslutning till motionsspåret i Sunderbyn.
Kommunfullmäktige har 2014-03-31, § 63 beslutat överlämna
medborgarförslaget till fritidsnämnden för beredning och beslut i samråd
med stadsbyggnadskontoret.
Fritidsförvaltningen konstaterar att tanken med utegym i friskvårdande
syfte är god. Vi måste dock göra prioriteringar av de insatser vi gör i
kommunen och de resurser som fritidsnämnden förfogar över till
liknande ändamål är intecknade för kommande planperiod, 2015-2017.
Fritidsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret har haft samråd i
ärendet och stadsbyggnadskontoret har inget ytterligare att tillföra.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-10-06 fritidsnämnden besluta att avslå
medborgarförslaget om naturgym i Sunderbyn då de resurser vi har avsatta
till spontanytor för idrott, rekreation och motion är intecknade för
kommande planperiod, 2015-2017.

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

Beslutsunderlag
• Medborgarförslag från Björn Åström 2014-03-05 (bilaga)
• Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-31, § 63
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-06
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 81 (forts)

Beslutet skickas till
Björn Åström
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 82
Fritidsnämndens Idrotts- och ungdomsledarstipendium 2014
Dnr 2014/201-805

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att
1. inte dela ut något idrottsstipendium 2014, då inga nomineringar inkommit.
2. ungdomsledarstipendiet 2014 tilldelas Lars Kjellman, Klöverträsk IF
3. uppdra till fritidschefen att utreda och till fritidsnämnden i juni 2015, komma
med förslag om hur dessa båda stipendier ska hanteras i framtiden,
Paragrafen förklarars omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningen har annonserat om möjlighet att nominera till
fritidsnämndens idrottsstipendium och ungdomsledarstipendium 2014.
Stipendiebeloppet är 15 000 kronor till respektive stipendium.
Vid ansökningstidens utgång 2014-10-31 hade ingen nominering inkommit
till idrottsstipendiet och 30 nomineringar till ungdomsledarstipendiet.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-11-12 fritidsnämndens beredning
överlämna ärendet för beslut på fritidsnämndens sammanträde 2014-11-12.
Idrottstipendium

Utdelas varje år till idrottsman/kvinna, bosatt i Luleå kommun, som
stimulans till framgångsrikt idrottsutövande och som ett uttryck för
uppskattning av en god idrottsprestation.
Ungdomsledarstipendium

Utdelas varje år till ledare inom barn och ungdomsverksamhet, som
stimulans till framgångsrikt ledarskap och som ett uttryck för uppskattning
av en god ledargärning.
Ledaren ska verka för demokratisk fostran där social kompetens, jämlikt och
allas lika värde är grundläggande. Ledaren ska vara bosatt i Luleå kommun
och verksamheten ska bedrivas i Luleå kommun.

Sammanträdet
Fritidsnämnden föreslår tilldela Lars Kjellman Klövertäsk IF
2014-års ungdomsledarstipendium.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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2014-11-12

§ 82 (forts)

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

Beslutsunderlag
• Ansökningar/förslag till stipendiater (bilaga)
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-10
• Motivering till beslut 2014-11-12

Beslutet skickas till
Lars Kjällman, Klöverträsk IF
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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2014-11-12

§ 83
Upphandling av skärgårdstrafik 2015-2017
Dnr 2014/104-83

Fritidsnämnden beslut
Fritidsnämnden beslutar att
1.
2.
3.

godkänna lämnad rapport gällande upphandling av skärgårdstrafik
2015-2017,
uppdra till fritidschefen att förhandla med aktuella intressenter,
uppdra till fritidschefen att på delegation besluta om tilldelning för
skärgårdstrafiken 2015-2017.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningen har på uppdrag av fritidsnämnden gått ut med ett
förfrågningsunderlag gällande skärgårdstrafik (stora turbåten). Anbudstiden
gäller 2015-2017, med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Vid anbudstidens utgång 2014-10-24 kl 14.00, hade inget anbud inkommit.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-11-11 fritidsnämnden besluta att
1.
2.
3.

godkänna lämnad rapport gällande upphandling av skärgårdstrafik
2015-2017,
uppdra till fritidschefen att förhandla med aktuella intressenter,
uppdra till fritidschefen att på delegation besluta om tilldelning för
skärgårdstrafiken 2015-2017.

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

Beslutsunderlag
•

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-11

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-11-12

§ 84
Övrig information
Dnr 2014/12-80

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden har tagit del och beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
-

Fritidschef Helén Wiklund Wårell informerar om Projekt Sportoteket.
Uthyrning av idrotts- och sportutrustning beräknas påbörja i januari 2015

-

Fritidschef Helén Wiklund Wårell informerar om att Axel Danielsson
utbildar nya förtroendevalda den 19 december 2014.

-

Fritidschef Helén Wiklund Wårell meddelar att i februari 2015 kommer en
redovisning av genomförd LUPP-undersökning (Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken)

-

Ledamot Åsa Koski (V) redovisar från Sveriges fritids- och
kulturchefskonferens 26-28 augusti 2014 i Jönköping där också
ordförande Inger B Larsson (S) v ordf. Lars Johansson (S) samt
fritidschef Helen Wiklund Wårell deltog.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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