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Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Förvaltningschef
Sekreterare
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§ 63
Information – Övergripande granskning av
fritidsnämnden 2014
Dnr 2014/.195-80

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden har tagit del och lägger informationen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Besök av Kommunrevisionen den 15 oktober 2014.
Varje år genomför revisorerna övergripande granskning av alla nämnder och
styrelser samt ett antal fördjupade granskningar inom utvalda verksamheter.
Sakkunniga experter från revisionsföretaget KPMG anlitas som biträden i arbetet.
Vid varje granskning upprättar revisionsbiträdet en granskningsrapport som lämnas
till kommunrevisorerna. Med utgångspunkt från denna rapport upprättar
revisorerna en revisionsskrivelse (slutdokument) från granskningen som skickas till
berörd nämnd/styrelse.

Beslutsunderlag
•

Kallelse till möte med kommunens revisorer

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 64
Meddelanden
Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas.

Avsändare

Ämne

Kommunstyrelsen
2014-09-15, § 169

Dnr 2014/80-80
Redovisning av närvaro i nämndernas protokoll

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 65
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 konferens
”Träffpunkt Idrott 2014” i Göteborg, 18-20
november 2014.

2014-09-24

Helén Wiklund Wårell deltar i konferens
”Professionell idrott – idrott som motor för
regional utveckling” i Umeå 6 oktober 2014

2014-10-01

Fritidschef Helén Wiklund Wårell
Dnr 2014/140-83
Nordic Byggteam AB har antagits som
entreprenör avseende nybyggnation av
övernattningsstuga samt renovering av stuga
Löjan, Brändöskär, Luleå kommun.

2014-10-01

Lena Harila, Inge Weber och Lars Mandahl deltar
i ”Visitas Destinationsdagar” i Stockholm
10-11 november 2014.

2014-10-02

Dnr 2014/188-81
Medfinansiering av projektet Restoration of
Boreal Nordic Rivers – ReBorN LIFE

2014-10-03

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 65 (forts)

Delegat

Beslutsdatum

Fritidschef Helén Wiklund Wårell
Patrick Zetterkvist deltar i konferens ”Träffpunkt
Idrott 2014 i Göteborg, 18-20 november 2014.

2014-10-07

Avd.chef Patrick Zetterkvist
Hans Pettersson deltar i konferens ”Träffpunkt
Idrott 2014” i Göteborg, 18-20 november 2014.

2014-10-07

Områdeschef Hans Pettersson
Veronica Bergsten deltar i konferens ”Träffpunkt
Idrott 2014” i Göteborg, 18-20 november 2014.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

2014-10-07

Utdragsbestyrkande
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§ 66
Ekonomisk redovisning per september 2014
Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar godkänna den ekonomiska redovisningen per
september 2014

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens resultat för perioden fram till 2014-09-30 ger ett överskott på
639 tkr. Fördelningen av resultat per verksamhet visar inga större avvikelser
gentemot budgeten för perioden.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-10-05 fritidsnämnden godkänna den
ekonomiska redovisningen per september 2014.

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

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-05
Ekonomisk redovisning per september 2014 (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 67
Medborgarförslag om ny verksamhet i Bergviksgården
(Bergvikens fritidsgård)
Dnr 2014/136-008

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om övertagande av
Bergvikens fritidsgårds lokaler för PRO Bergvikens verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Vanja Berglund föreslår att PRO Bergviken får överta Bergvikens fritidsgårds
lokaler och att fritidsgårdsverksamheten ska flyttas. Vanja Berglund anser att
PRO:s verksamhet passar in i nuvarande miljö på f.d. Bergviksskolans
markområde som numer inrymmer ett vård- och omsorgboende.
Bergvikens fritidsgård är idag en naturlig mötesplats för unga i området och
förutom den fristående skolan, Nya Läroverket den enda verksamheten som finns
för och med unga i området. Lokalerna är väl anpassade för ändamålet och
fritidsförvaltningen ser i dagsläget ingen möjlighet att hitta likvärdiga lokaler inom
området.
Tekniska förvaltningen som förvaltar lokalerna har inget övrigt att tillägga
eftersom fritidsförvaltningen har hyreskontrakt på fastigheten.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-09-30 besluta att avslå medborgarförslaget
om övertagande av Bergvikens fritidsgårds lokaler för PRO Bergvikens
verksamhet.

Sammanträdet

Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och
finner att fritidsnämnden bifaller förslaget
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag från Vanja Berglund (bilaga)
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-30
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Vanja Berglund

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 68
Återremiss - Ansökan om bygdemedel - Prästholm
Samfällighetsförening
Dnr 2014/129-806

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden rekommenderar länsstyrelsen avslå Prästholm Samfällighetsförening
bidrag ur fonden bygdemedel med 300 000 kronor för utveckling av förrådsbyggnad,
belägen inom fastigheten Prästholm 5:12.

Sammanfattning av ärendet
Prästholm Samfällighetsförening har sökt bidrag ur fonden bygdemedel från
länsstyrelsen med 300 000 kronor för utveckling av förrådsbyggnad, belägen inom
fastigheten Prästholm 5:12.
Kommunens beredningsgrupp har behandlat ansökan vid sammanträde
den 2014-08-15 och föreslagit avslag. Prästholm Samfällighetsförening har
inkommit med en komplettering till ansökan 2014-09-15.
Vid fritidsnämndens sammanträde 2014-09-17, § 60 beslutades att återremittera
ärendet till beredningsgruppen med anledning av inkommen komplettering.
Beredningsgruppen för bygdemedel har beslutat föreslå fritidsnämnden att
rekommendera länsstyrelsen avslå Prästholm Samfällighetsförenings ansökan. I
ansökan och kompletteringen framgår det inte att projektet ger stor allmännytta
samt att bygdemedel i första hand ska gå till rekreation, idrott, friluftsliv och
turism (se § 1 och § 3 riktlinjer för bygdemedel).
Närvarande vid beredningsgruppens sammanträde har varit:
Helén Wiklund Wårell
Victoria Fredriksson
Maria Nordgren
Håkan Wiklund
Föredragande, Per Johansson

Fritidsförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Tekniska förvaltningen
Utvecklingskontoret
Fritidsförvaltningen

Finansieringsplan
Projektets totala kostnad beräknas till
Bidrag bygdemedel (denna ansökan)
Egna medel i form av insats/arbete
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

523 000 kr
300 000 kr
223 000 kr
Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-10-15

11 (18)

§ 68 (forts)
Beredningsgruppen föreslår 2014-10-03 fritidsnämnden rekommendera länsstyrelsen
att avslå Prästholm Samfällighetsförening bidrag ur fonden bygdemedel med 300 000
kronor för utveckling av förrådsbyggnad, belägen inom fastigheten Prästholm 5:12.

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

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Ansökan bygdemedel (Länsstyrelsens Dnr 208-7983-2014) bilaga.
Komplettering ansökan 2014-09-15 (bilaga)
Protokoll bygdemedelgruppens sammanträde, 2014-08-15
Protokoll bygdemedelgruppens sammanträde, 2014-10-03
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-03

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Norrbotten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 69
Intresseanmälan Eurobasket Women 2017
Dnr 2014/192-80

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen godkänna
inlämnandet av intresseanmälan för Eurobasket Women 2017 till Svenska
Basketbollförbundet.

Sammanfattning av ärendet
Svenska Basketbollförbundet (SBBF) har på sin årstämma 2014 beslutat
undersöka förutsättningarna att ansöka om Eurobasket Women 2017.
Med det förtroende som Luleå som stad och våra båda elitbasketföreningar,
Northland Basket och LF Basket Norrbotten fick av SBBF att medarrangera
EM-kval för både damer och herrar, anser fritidsförvaltningen att vi bör
anmäla vårt intresse att vara medarrangör till Eurobasket Women 2017 om
SBBF beslutar sig för att ansöka om mästerskapet.
Fritidsförvaltningen anser att arrangemanget skulle öka Luleås
attraktionskraft som idrottsstad samt stärka bilden av Luleå som
evenemangsstad. I översiktsplan 2013 står att kommunen, tillsammans med
föreningar, organisationer och andra aktörer ska arbeta för att större
evenemang och tävlingar genomförs i kommunen. Vidare ska kommunen ta
fram en arrangemangs- och evenemangsstrategi som ska förenkla för
arrangörer att förlägga och utveckla evenemang i Luleå. Det sistnämnda är
redan på gång, dels i och med inrättande av ett evenemangsråd, men också
genom att evenemangsrådet just nu arbetar med att ta fram en
evenemangsstrategi som ska beskriva arbetet och tillvägagångssättet för att
få större evenemang till Luleå.
Vi kan konstatera att vi har de anläggningar som behövs för att uppfylla
kraven för såväl gruppspel som slutspel och vi har den publik, både lokalt
och regionalt som förväntas besöka ett så stort mästerskap. Vi har också ett
starkt näringsliv som stöttar idrotten i Luleå. Detta är självklart något att
bygga på om vi får förtroendet att vara medarrangör.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 69 (forts)
Denna intresseanmälan innebär inget åtagande, utan är ett underlag till SBBF
som förklarar att Luleå är intresserat av att vara medarrangör. Beslut om
eventuell ansökan till FIBA (internationella basketbollförbundet) om
Eurobasket Women 2017 tas av styrelsen i SBBF kring årsskiftet. Då beslutas
också vilka kommuner som är aktuella som medarrangörer. Därefter
påbörjas dialog med respektive kommun om de faktiska förutsättningarna.
Det är i detta skede som frågan om resurser avgörs och då kommer ärendets
fortsättning upp till nytt politiskt beslut.
Fritidsförvaltningen rekommenderar 2014-10-02 kommunstyrelsen
godkänna inlämnandet av intresseanmälan för Eurobasket Women 2017 till
Svenska Basketbollförbundet.

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

Beslutsunderlag
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-02

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Svenska Basketbollförbundet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 70
Förslag till fritidsnämndens sammanträdesordning 2015
Dnr 2014/194-80

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar
1. fastställa upprättat förslag till sammanträdesordning för fritidsnämnden
och dess arbetsutskott för år 2015 enligt bilaga,
2. delegera till fritidsnämndens ordförande och vice ordförande att vid
behov inställa och ändra datum för fritidsnämnden och dess
arbetsutskotts sammanträden.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningens administrativa enhet har utarbetat bifogat förslag till
fritidsnämndens sammanträdesordning för år 2015.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-08-18 fritidsnämnden besluta att
1. fastställa upprättat förslag till sammanträdesordning för fritidsnämnden
och dess arbetsutskott för år 2015 enligt bilaga,
2. delegera till fritidsnämndens ordförande och vice ordförande att vid
behov inställa och ändra datum för fritidsnämnden och dess
arbetsutskotts sammanträden.

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

Beslutsunderlag
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-18
• Upprättat förslag till sammanträdesordning för år 2015 (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Fritidsnämndens ledamöter och ersättare

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 71
Ansökan från Luleå Ridklubb
Dnr 2014/203-805

Fritidnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att
1. hos kommunstyrelsen hemställa om 3 000 tkr i verksamhetsinvestering
2015 för markarbeten och uppförande av nya hagar på ridanläggningen
Kalvholmen,
2. hos kommunstyrelsen hemställa om ett utökat kommunbidrag med
387 000 kronor för kapitaltjänstkostnader och räntor som blir konsekvens
av investeringen,
3. ovanstående investering förutsätter ökat kommunbidrag då dessa
resurser inte finns inom fritidsnämndens nuvarande ram.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Sammanfattning av ärendet
Luleå Ridklubb (LRK) har inkommit med en skrivelse där de ansöker om
3 040 000 kronor i bidrag från fritidsförvaltningen. Anledningen till det sökta
bidraget är det faktum att länsstyrelsen har ålagt dem ett föreläggande för de
hagar som ridklubben ansvarar för.
LRK anger i sin ansökan att de har 17 stora hästar och 19 ponny i sitt
ridbestånd. I stallet finns också 18 privata hästar, sammantaget närmare 60
hästar på Luleå Ridklubb. Under dagtid vistas dessa hästar i rasthagar
utomhus, del av dagen.
I sin ansökan uppger också LRK att länsstyrelsen redan 2012 genomfört en
kontroll av djurhållningen enligt djurskyddslagen. Resultatet blev ett beslut
enligt 26 § djurskyddslagen (1988:534) som är ett föreläggande. LRK ska
senast 2015-10-30 se till att;
• Varje enskild häst som stadigvarande hålls på anläggningen dagligen ges
möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter. När en häst hålls
ensam i en hage skall hästen ha tillgång till ett område, med sidorna minst
10 meter respektive 30 meter. När två hästar hålls samman i en hage ska
kortsidan ökas med 50 % till minst 15 meter och sedan med 25 % för varje
ytterligare tillkommande häst.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 71 (forts)
• Varje enskild rasthage som används ska vara väl dränerad eller naturligt
ha motsvarande egenskaper, så att den har bärighet för hästarna.
Om ovanstående åtgärder inte genomförs får LRK inte bedriva sin
verksamhet, något som skulle få förödande konsekvenser för utövandet av
ridsport som fritidssysselsättning, inte minst för den majoritet unga flickor
som skulle beröras.
Samtal med LRK ger vid handen att ridklubben inte på något sätt vill
frånsäga sig ansvaret för hagarna och skicket på dessa, men resurserna finns
inte inom ridklubben.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-10-10
1. hos kommunstyrelsen hemställa om 3 000 tkr i verksamhetsinvestering
2015 för markarbeten och uppförande av nya hagar på ridanläggningen
Kalvholmen,
2. hos kommunstyrelsen hemställa om ett utökat kommunbidrag med
387 000 kronor för kapitaltjänstkostnader och räntor som blir konsekvens
av investeringen,
3. ovanstående investering förutsätter ökat kommunbidrag då dessa
resurser inte finns inom fritidsnämndens nuvarande ram.

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

Beslutsunderlag
• Ansökan från Luleå Ridklubb 2014-10-10 (bilaga)
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-10

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 72
Information om krock mellan tävlingsarrangemang i
COOP Arena
Dnr 2014/209-825

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Fritidschefen informerade om den krock mellan tävlingsarrangemang som
uppstod i COOP Arena i september. Fritidsnämnden ger fritidschefen i
uppdrag att föra en dialog om hur liknande ska undvikas i framtiden.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 73
Intentionerna med Skogsvallen i framtiden
Dnr 2014/210-80

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att uppdra till fritidsförvaltningen att återkomma
med ett ärende till fritidsnämnden betr. intentionerna med Skogsvallen som
idrottsområde framtiden.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Inger B Larsson tar upp frågan om vilka intentioner som finns
med Skogsvallens idrottsplats i framtiden. Ska Skogsvallen vara kvar som
idrottsområde eller kommer det att byggas bostäder på området.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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