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§ 30
Information/redovisning Projekt Stallet - en mötesplats
för många
Dnr 2014.12-80

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden har tagit del och lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Carola Vånsjö, ansvarig fritidsledare vid Björkskatans fritidsgård
tillsammans med Ingvar Lundholm, projektledare Egenmakt och ledarskap,
Norrbottens Idrottsförbund informerar om pågående projekt ”Stallet – en
mötesplats för många”.

Beslutsunderlag
Presentation (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Fritidsnämnden

2014-05-14

§ 31
Information- Ungdomens Hus
Dnr 2014.12-80

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden har tagit del och lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enhetschefen för Ung i Luleå informerar om den pågående utredningen
om Ungdomens Hus.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Fritidsnämnden

2014-05-14

§ 32
Meddelanden
Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas.

Avsändare

Ämne

Kommunfullmäktige
2014-02-24, § 25

Dnr 2013.265-805
Bidrag till Unga Örnar för projektet Fritid på lika villkor.

Kommunstyrelsen
2014-04-14, § 84

Dnr 2013.183-04
Internkontroll – uppföljning 2013 och plan 2014.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

6 (18)

LULEÅ KOMMUN
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Fritidsnämnden

2014-05-14

§ 33
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 ”Regional
samverkanskurs ” 3-4 maj 2014 i Storforsen.

2014-04-11

Helén Wiklund Wårell deltar i ”Studieresa med
kommunchefens ledningsgrupp” 7-9 maj 2014 i
Bryssel.

2014-04-11

Fritidschef Helén Wiklund Wårell
Dnr 2014.78-041
Ljus Framtid har beviljats reducering av hyra
med 50% för Andholmen den 16 maj–em. och den
18 maj 2014.

2104-04-14

Dnr 2013.318-041
Hyresavtal tecknat med Västerbottensteatern
gällande hyra av Luleå Energi Arena 26-29 maj
2014.

2104-04-14

Dnr 2013.298-80
Camp Svanis AB har antagits som entreprenör
för Stora Stenträsk Fiskecamp, Luleå kommun.

2014-04-30

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 33 (forts)
Av avdelningschef Patrick Zetterkvist
Håkan Andersson och Roger Hansson deltar i
”Bokningskonferens” 7-8 maj 2014 i Skellefteå.

2014-04-10

Av områdeschef Hans Pettersson
Erik Wallin, Per Lindström, Rickard Nilsson,
Emelie Hallman deltar i ”seminarium Rengöring
och Hygien på offentliga bad – Allt hänger ihop
6 maj 2014 i Eddahallen i Skellefteå.

2014-04-23

Av enhetschef Liselotte Wallin
Mattias Johansson deltar tillsammans med
ungdomar från Tuna fritidsgård i
”Ungdomsfestivalen Livet är en fest”
16-18 maj 2014 i Umeå.

2014-04-25

Magnus Pulkkinen deltar tillsammans med
ungdomar från Örnäsets fritidsgård i
”Ungdomsfestivalen Livet är en fest”
16-18 maj 2014 i Umeå.
Av bidragshandläggare Börje Andersson
Dnr 2014.51-805
Avslag på ansökan om bidrag till hjärtstartare
från PRO Nederluleå Norra.

2014-04-14

Dnr 2014.85-805
Bifall till ansökan från Luleå Brukshundklubb om
förlängning av hyresbidrag för perioden 1 juni -31
december 2014.

2014-04-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-05-14

§ 34
Yttrande angående Harrvikens Marina
Dnr 2014.29-80

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att med nedanstående som utgångspunkt och
utifrån fritidsnämndens uppdrag ställa sig positiv till detaljplan för
Harrvikens Marina, Hertsön 11:1.

Sammanfattning av ärendet
SBK har skickat en inbjudan till fritidsförvaltningen att lämna skriftliga
samrådssynpunkter vad gäller förslag till detaljplan för Harrvikens Marina,
Hertsön 11:1.
Planen möjliggör byggande av en ny hamn för ca 200 fritidsbåtar, parkering,
servicebyggnad, båthallar etc.
I planområdet råder idag strandskydd. Strandskyddet föreslås ska upphävas
inom de områden som avsätts för hamnanläggningar och parkering. I övrigt
ska strandskydd råda för att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till
stranden.

Fritidsförvaltningens yttrande
I kommunens översiktsplan (ÖP 2013) framgår att kommunen ska förbättra
förutsättningarna för entreprenörer att bedriva verksamhet i vattennära
lägen i Luleå. Vattennära lägen ska ge rum för boende och aktiviteter till
exempel serveringar, handel och hamnar.
Där framgår även att kommunen ska stimulera och underlätta för andra
aktörer att anlägga nya småbåtshamnar.
Det är i dagsläget en stor brist på antalet båtplatser inom Luleå kommun,
med långa kötider, vilket starkt begränsar möjligheten till att fler skaffar båt
och därmed får möjlighet till att uppleva skärgården och båtlivet.
I utredningen kring ”behovet av fler småbåts- och gästhamnsplatser i Luleå”
från 2012 uppskattas det totala båtplatsbehovet till cirka 300 platser. Det
sammanlagda behovet är mycket svårbedömt och kan vara så stort som upp
till 600 platser.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 34 (forts)
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-05-12 fritidsnämnden besluta att med
ovanstående som utgångspunkt och utifrån fritidsnämndens uppdrag ställa
sig positiv till detaljplan för Harrvikens Marina, Hertsön 11:1.

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

Beslutsunderlag
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-12.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Bidrag till fotbollsskolorna i Luleå 2014
Dnr 2014.79-805,
Dnr 2014.83-85

Fritidsnämnden beslut
Fritidsnämnden beslutar att
1. Bevilja Luleå Fotbollsskola och Luleå Fotboll Club bidrag med 50 kronor/deltagare
dock max 85 000 kronor till sommarens fotbollsskolor att fördela till respektive
förening efter antalet aktiva utövare i åldern 7-14 år.
2. Aktiviteten skall bedrivas dagtid i minst fem timmar per dag och under tre
sammanhängande dagar.
3. Ordinarie träningsverksamhet är inte bidragsberättigad.
4. Ledare är inte bidragsberättigad.
5. Efter genomförd fotbollsskola ska redovisning med deltagarstatistik innehållande
ålder och kön inrapporteras till fritidsförvaltningen senast den 29 augusti 2014.
6. Medel anvisas ur verksamhetskonto 4552.

Sammanfattning av ärendet
Projektgruppen Luleå Fotbollsskola med nio föreningar i samarbete och Luleå
Fotboll Club ansöker om bidrag till fotbollsskolor 2014. Projektgruppen Luleå
fotbollsskola ansöker om 50 kronor per deltagare för uppskattningsvis 1100 – 1300
barn. Genomförandet är planerat till i huvudsak vecka 24, 11-14 juni och eventuellt
under v 25, 18-21 juni som komplement till de föreningar som måste lägga två
veckor.
Luleå Fotboll Club planerar sin fotbollsskola under nio veckor mellan 16 juni och
15 augusti. Föreningen räknar med att samla totalt 300 barn i åldern 6-13 år.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-04-11 fritidsnämnden besluta
1. Bevilja Luleå Fotbollsskola och Luleå Fotboll Club bidrag med 50 kronor/deltagare
dock max 85 000 kronor till sommarens fotbollsskolor att fördela till respektive
förening efter antalet aktiva utövare i åldern 7-14 år.
2. Aktiviteten skall bedrivas dagtid i minst fem timmar per dag och under tre
sammanhängande dagar.
3. Ordinarie träningsverksamhet är inte bidragsberättigad.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Fritidsnämnden
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§ 35 (forts)
4. Ledare är inte bidragsberättigad.
5. Efter genomförd fotbollsskola ska redovisning med deltagarstatistik innehållande
ålder och kön inrapporteras till fritidsförvaltningen senast den 29 augusti 2014.
6. Medel anvisas ur verksamhetskonto 4552.
Arbetsutskottet föreslår 2014-04-29, § 4 fritidsnämnden besluta
1. Bevilja Luleå Fotbollsskola och Luleå Fotboll Club bidrag med 50 kronor/deltagare
dock max 85 000 kronor till sommarens fotbollsskolor att fördela till respektive
förening efter antalet aktiva utövare i åldern 7-14 år.
2. Aktiviteten skall bedrivas dagtid i minst fem timmar per dag och under tre
sammanhängande dagar.
3. Ordinarie träningsverksamhet är inte bidragsberättigad.
4. Ledare är inte bidragsberättigad.
5. Efter genomförd fotbollsskola ska redovisning med deltagarstatistik innehållande
ålder och kön inrapporteras till fritidsförvaltningen senast den 29 augusti 2014.
6. Medel anvisas ur verksamhetskonto 4552.

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

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Ansökan från Luleå Fotboll Club, 2014-04-01 (bilaga)
Ansökan från Luleå Fotbollsskola, 2014-04-14 (bilaga)
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-11
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-04-29, § 4

Beslutet skickas till
Luleå Fotboll Club
Luleå Fotbollsskola

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 36
Yttrande över Luleå Ridklubbs ansökan om projektbidrag
för ”Bra fritid för alla – en självklarhet”
Dnr 2014.65-805

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen avslå ansökan om bidrag till
Luleå Ridklubbs projekt ”Bra fritid för alla – en självklarhet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har fått in en projektansökan på 480 000 kronor från Luleå
Ridklubb. Ansökan avser projektet ”Bra fritid för alla – en självklarhet”.
Projektet är ett samarbete mellan Luleå Ridklubb och Norrbottens
Idrottsförbund där syftet är att ge bland annat nyanlända ungdomar ett
intresse för ridsport.
Enligt Luleå Ridklubb ska projektet genomföras med två instruktörer, två
hjälpledare och hästar från Luleå Ridklubb. Den sammanlagda kostnaden
beräknas till 549 000 kronor där 440 000 kronor avser instruktörer och
hjälpledare och resterande del, 109 000 kronor avser kostnader för hästar och
utbildning.
Som delfinansiering av projektet har ansökan på 69 000 kronor lämnats in till
Norrbottens Idrottsförbund. I dagsläget har vi ingen information om denna
ansökan har beviljats.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-04-11 fritidsnämnden rekommendera
kommunstyrelsen besluta avslå ansökan om bidrag till Luleå Ridklubbs
projekt ”Bra fritid för alla – en självklarhet”.
Arbetsutskottet föreslår 2014-04-29, § 5 fritidsnämnden rekommendera
kommunstyrelsen besluta avslå ansökan om bidrag till Luleå Ridklubbs
projekt ”Bra fritid för alla – en självklarhet”.

Sammanträdet
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
fritidnämnden bifaller arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Fritidsnämnden
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§ 36 (forts)

Beslutsunderlag
• Ansökan ”Bra fritid för alla – en självklarhet”, 2014-03-17 (bilaga)
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-11
• Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-04-29, § 5

Beslutet skickas till
Luleå Ridklubb

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 37
Förslag om förändring av förfallodatum för fakturering av
hallhyror till idrottsföreningar i Luleå Kommun
Dnr 2014.75-041

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar avslå Gammelstads Basketklubbs förslag om förändring
av förfallodatum för hallhyror till idrottsföreningar i Luleå kommun.

Sammanfattning av ärendet
Gammelstads BBK föreslår att fritidsnämnden förändrar kommunens princip vad
gäller fakturering. Föreningens förslag är att förfallodatum på fakturor för
hallhyra skall sammanfalla med utbetalningsdatum av lokalt aktivitetsstöd.
Föreningens förslag innebär i praktiken att förvaltningen skulle fakturera
föreningar hallhyror två gånger per år, i mars och i september.
I dagsläget faktureras föreningen månaden efter aktuell hyresmånad. Därefter
har föreningen 30 dagar på sig att betala.
Det lokala aktivitetsstödet som betalas ut dels via Luleå kommuns fritidsnämnd,
dels via Riksidrottsförbundet har båda samma riktlinjer. Det innebär att
aktiviteter som genomförts av föreningen under hösten (1 juli-31 december),
ansöker föreningen bidrag för senast 15 februari året efter, och aktiviteter
genomförda under våren (1 januari-30/6), ansöker föreningen bidrag för senast
15 augusti samma år. Nu när fritidsförvaltningen har infört närvarorapportering
via webben behöver föreningarna inte längre vänta till 15 februari respektive
15 augusti utan kan lämna in aktivitetsrapporter from 1 januari respektive 1 juli
vilket innebär snabbare utbetalning av bidraget.
Fritidsförvaltningen har en stor förståelse för de ideella föreningarnas
ekonomiska verklighet. Däremot har vi svårt att se den direkta kopplingen
mellan hallhyror och det lokala aktivitetsstödet. Det är inte uttryckt från
fritidsnämnden, inte heller från staten (vars stöd utbetalas av
Riksidrottsförbundet), att detta stöd skall gå enbart till hyror.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 37 (forts)
Om fritidsförvaltningen skulle fakturera två gånger per år ställer det stora krav
på föreningarna att ha kontroll på hur mycket halltider de bokat och använt,
samt vilka förväntade kostnader som därmed följer. Risken är att det blir en
obehaglig överraskning när väl fakturorna kommer. Då samlas ett halvt års hyror
på en faktura, vilket för en stor förening skulle kunna vara en betydande summa.
Förvaltningens förslag är att hallhyror, liksom andra hyror, faktureras månadsvis
på samma sätt som tidigare.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-04-12 fritidsnämnden besluta avslå
Gammelstads Basketklubbs förslag om förändring av förfallodatum för hallhyror
till idrottsföreningar i Luleå kommun.
Arbetsutskottet föreslår 2014-04-29, § 6 fritidsnämnden besluta avslå
Gammelstads Basketklubbs förslag om förändring av förfallodatum för hallhyror till idrottsföreningar i Luleå kommun.

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

Beslutsunderlag
• Skrivelse från Gammelstads Basketbollklubb, 2014-04-05 (bilaga)
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-12
• Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-04-29, § 6

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 38
Yttrande gällande bidragsansökan från Notvikens IK pojkar
95/96 för fotbollssäsongen 2014.
Dnr 2014.80-805

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan från
Notvikens IK pojkar 95/96 om bidrag till fotbollssäsongen 2014.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har fått en bidragsansökan från Notvikens IK pojkar 95/96 på
40 000 kronor för fotbollssäsongen 2014. Notvikens IK skriver i sin ansökan att de
arbetar med att, via fotbollen integrera de ungdomar med invandrarbakgrund som
gillar att spela fotboll.
Fritidsförvaltningen konstaterar att laget består av 22 spelare, varav tolv med
invandrarbakgrund från ett stort antal olika länder och detta ställer självklart lite
större krav på föreningen än normalt.
Fritidsförvaltningen konstaterar vidare att Notvikens IK valt att göra en
juniorelitsatsning i och med spelet i juniorallsvenskan, samtidigt som man också
väljer att spela i div 5. Motivet som anges till detta val är att några av spelarna är
för gamla för att få delta i juniorallsvenskan. Det är detta val som gör att lagets
kostnader för säsongen ökar, inte det faktum att spelarna kommer från olika
länder.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-04-14 fritidsnämnden rekommendera
kommunstyrelsen besluta avslå ansökan från Notvikens IK pojkar 95/96 om
bidrag till fotbollssäsongen 2014.
Arbetsutskottet föreslår 2014-04-29, § 7 fritidsnämnden rekommendera
kommunstyrelsen besluta avslå ansökan från Notvikens IK pojkar 95/96 om bidrag
till fotbollssäsongen.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Fritidsnämnden

2014-05-14

§ 38 (forts)

Beslutsunderlag
• Ansökan från Notvikens IK pojkar 95/96, 2014-03-28 (bilaga)
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-14
• Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-04-29, § 7

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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