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Uppdragsplan 2023-2027 

Fritidsnämnden 

 
 

 

 

Observera att det i uppdragsplanen ska skickas med förslag till prioriterade inriktningar och eko-
nomiska budgetramar för perioden. Kommunfullmäktige beslutar sedan om vilka inriktningar och 
vilka ekonomiska ramar som gäller för budgetperioden.  
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Nämndens ansvarsområde 
Uppdrag 

Fritidsnämndens uppdrag är att möjliggöra fritidsaktiviteter i syfte att främja fysisk aktivitet 
och social hållbarhet. 

Politisk viljeriktning 

Barn och unga är nämndens prioriterade målgrupp. Verksamheten ska vara nytänkande och 
inkludera barn och unga i sin utveckling.  Nämnden vill också skapa ökade möjligheter för 
spontanidrott och utforma mötesplatser med fokus på unga. Jämlikhetsarbete ska genom-
syra hela vår verksamhet.” 

Nämnden vill även skapa bra förutsättningar för föreningslivet, där verksamheterna ska vara 
öppna för alla. Vidare ska Skellefteå kommun präglas av ett rikt och varierat utbud av fritids- 
och friluftsliv, som inte bara är i linje med nämndens uppdrag, utan också bidrar till att öka 
Skellefteås attraktionskraft och stärker Skellefteå som boende-och besöksort. 

 

Tjänsteutbud 

Fritidsnämnden ansvarar för kommunens anläggningar för idrott, bad, camping, småbåts-
hamnar samt motions-och friluftsanläggningar. Nämnden är också huvudman för kommu-
nala fritidsgårdar. Nämnden stödjer föreningar och organisationer som bedrivs enligt demo-
kratiska principer och handlägger ansökningar av kommunala bidrag. 

 

Förslag till ändring av nämndens ansvarsområde. 

I dagsläget ses inga behov av justeringar av nämndens ansvarsområde. 
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Nulägesanalys och omvärldsspaning 
Nämndens uppdrag är att möjliggöra fritidsaktiviteter i syfte att främja ett fysiskt aktivt liv och en socialt håll-
bar livsstil, där barn och unga är en prioriterad målgrupp. Ett sätt att fånga barn och ungas upplevelser kring 
fritidsutbudet är i verksamhetsdialoger och i den LUPP-enkät som genomförs en gång per mandatperiod. 
 
LUPP 20181 
På frågan vad ungdomarna gör på fritiden, är det stor andel av ungdomarna som just tränar/idrottar, men 
för killarna sticker även TV-spelandet ut.  I åldersgruppen 13–16 år upplever dock 28 % av tjejerna och 32 % 
av killarna att det saknas fritidsaktiviteter där de bor. I guppen 16–19 år gäller siffrorna 40 % och 34 %. 
 

 
 
 
Hur utbudet av fritidsaktiviteter upplevs beror på vilka intressen eleven har, men också på var i kommunen 
individen bor samt vilket ekonomiskt utrymme som finns. I enkäten får eleverna ta ställning till fyra påståen-
den gällande fritidsutbudet. Bland tjejerna i den äldre gruppen finns en stor otillfredsställelse med aktivitets-
utbudet, 73 % menar att de aktiviteter som finns i kommunen inte är intressanta för dem. 
 
 

 
 
 

Utifrån den LUPP-enkät som genomfördes 2018 identifierades följande insatsområden:  

• Utveckla aktiviteter och upplevelser 
• Fler mötesplatser  

Insatsområdena rimmar väl med nämndens inriktningar, vilket gör att fokus bör läggas på att analysera 
årets LUPP-enkät (2022) som ett hjälpmedel för insatser och utveckling framåt.   

 
1 LUPP är en ungdomsenkät som i Skellefteå genomförs vart 4:e år. LUPP finns på fem språk: svenska, engelska, arabiska, dari och soma-
liska. Enkäten finns för tre olika åldersgrupper: 13-16 år, 16-19 år och 19-25 år. Läs mer här: Ungdomsenkäten LUPP | MUCF 

 

https://www.mucf.se/lupp
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Årsrapport 2021 i korthet 
Senaste åren har präglats av en pandemi, som fått stor påverkan på just målgruppen barn och unga. För fri-
tidsnämndens verksamheter har det lett till perioder av helt stängda verksamheter eller öppethållande med 
begränsningar på besöksantal, vilket också begränsat möjligheterna till att arbeta aktivt med att utveckla 
aktiveter och upplevelser för barn och unga. Många verksamheter har visserligen nyttjat digitala lösningar 
för att i någon form kunna bedriva verksamhet2 och delvis sett att de digitala kanalerna har lockat nya besö-
kare till exempelvis fritidsgårdarna. Men i stort har både besöksantal och bokning av lokaler minskat stort.  

 
Verksamhetsmått (max 10) Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Antal besök vid tempererade utebad 66 993 57 003 24 272 43 668 

Antal besök vid inomhusbad 253 176 256 498 179 811 134 012 

E-boka, antal bokade timmar 3 498 4 935 4 311 690  

Bokade timmar idrottsanläggningar 132 382 105 436 67 235 50 045 

 

Något som däremot växt, i och med pandemin, är friluftslivet och andra utomhusaktiviteter, vilket har resul-
terat i satsningar på exempelvis skidspår, Vitbergsbacken och grillplatser och liknande. 

Nationella jämförelser 
Nyckeltal Kolada 2018 2019 2020 Jämförbara 

kommuner 
Riket 

Nettokostnad idrotts- och fritidsanlägg-
ningar, kr/inv 1 892 1 876 1 939 1 259 1 090 
Nettokostnad allmän fritidsverksamhet, 
kr/inv 603 511 468 268 264 
Nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv 364 348 314 259 242 
Nöjd Nöjd Medborgar-Index - Idrott- 
och motionsanläggningar 67 - 68 63  
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, an-
tal/inv 7-20 år 43,5 45,2 41,4 28,8  

Rött innebär att Skellefteå, jämfört andra kommuner, ligger bland de 25% högsta,  grön bland de 25% ”lägsta”, gult de 50% ”i mitten”. 

 
Kostnad idrotts- och fritidsanläggningar, samt fritidsgårdar 
Med ett relativt stort utbud av anläggningar i de flesta kategorierna (såsom fotbollsplaner, idrottshallar, 
ishallar, badhus, fritidsgårdar etc.), har Skellefteå bland de högsta kostnaderna per invånare i Sverige. En 
förklaring, förutom det stora utbudet, kan vara att Fritidsnämnden driftar de sporthallar som finns i anslut-
ning av skolor, men också kommunens geografiska struktur. Glädjande är dock att Skellefteå ligger högt i 
SCBs medborgarundersökning gällande nöjdhet kring idrotts- och motionsanläggningar. 
 

 

 
2 Exempelvis har fritidsgårdarna använt Discord (en digital fritidsgård) och badhusen har haft digitala träningspass. 
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Kostnad allmän fritidsverksamhet 

Här ligger kostnader för fritidsmiljöer, fiskevård samt bidrag till föreningar och samlingslokaler. En politisk 
satsning är just kring bidrag, där bidrag till idrottsföreningar ligger på cirka 20 mnkr per år och bidrag till 
samlingslokaler på cirka 6 mnkr per år (här ligger också uppdragsavtal till FH-föreningar med 4 mnkr). Effek-
ter som kan kopplas mot bidrag och höga nettokostnader för anläggningar är att Skellefteå ligger i topp vad 
gäller antal deltagartillfällen (antal/inv) för barn och unga. 

 

 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar 

Trots att Skellefteå ligger högt när det gäller deltagartillfällen i idrottsföreningar sjunker antalet i kommunen, 
liksom det gör i hel riket. Nedgången från 2019 till 2020 kan troligtvis delvis förklaras av pandemin då re-
striktionerna satte stop för träning för vissa åldrar och idrotter. Något som däremot är lite förvånande och 
oroväckande är att den största minskningen av deltagartillfällen sker i den yngsta åldersgruppen (7-12 år), 
trots att den åldersgruppen inte påverkades av restriktioner på samma sätt som de äldre barnen (15 år och 
uppåt).  

 

  Deltagartillfällen, antal/inv. 2018 2019 2020 
7-12 år 48 49 43 

13-16 år 55 56 53 
17-20 år 25 28 27 
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Skellefteå växer 
Skellefteå expanderar och det förväntas stor tillväxt de kommande 10 åren. När Skellefteå står inför en stor 
tillväxt, blir områden som kultur och fritid än viktigare, då såväl kultur som fritid är viktiga för en hållbar och 
trygg plats utifrån ett socialt perspektiv. Däremot har Skellefteå nationellt sett höga kostnader/inv. inom fri-
tidsområdet och tillväxten, den förändrade demografin och kompetensförsörjningsutmaningen gör att både 
det ekonomiska utrymmet och möjligheter att hitta kompetens är begränsat. Lägg där till att tillväxten kom-
mer att innebära satsningar på idrottshallar och andra mötesplatser (i takt med att skolor byggs). Exempel-
vis kommer medlemsunderlaget för fritidsgårdar (utifrån Skellefteå kommuns scenarioanalys) öka med ca 
30% och unika deltagare i föreningsverksamhet öka med drygt 20 % de kommande 10 åren.  

 

Mot denna bakgrund, samt effekterna av pandemin och ungas önskemål och behov av en intressant och 
aktiv fritid, ligger fokus inom förvaltningen på områden som: 

• Digitala satsningar, både rena ”digitala lösningar” för att möta förväntningar och använda befint-
liga resurser smartare. Men också för att kunna möta barn och unga på nya sätt, utifrån deras öns-
kemål.  

• Flexibla mötesplatser. Dels för spontanidrott och motion, men också för möten och upplevelser. 
Multifunktionella lösningar som kan inrymma flera aktörer, däribland kultur- och fritidsfunktioner.  

• Nya samverkansformer: Utveckla arbetssätt för att vara en aktiv samarbetspartner med andra 
kommunala verksamheter, föreningslivet samt externa företag och organisationer.  

  

Fritidsgådar - Hela kommunen
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Inriktning för perioden 2023-2027, inkl. indikatorer 
Max 1-3 inriktningar. Beskriv kortfattat vad nämnden prioriterar att förändra, förbättra eller förnya inom upp-
draget för kommande år. Inriktningarna ska ha sin utgångspunkt i nulägesanalysen och beskriva önskad utveckl-
ing för att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och de ekonomiska förutsättningar som lyfts i plane-
ringsförutsättningarna. Svarar på frågorna: Vilket/vilka områden är viktigast att förflytta sig inom och hur 
ska nämnden följa upp det? Skriv en kort motivering till varför detta är prioriterat och vilka övergripande 
indikatorer nämnden ska följa.   

 

 

Inriktning Motivering 

Utveckla aktiviteter och upplevel-
ser (för barn och unga) 

Handlar om att utveckla utbud och verksamhet för barn och unga för att öka upplevelser 
och deltagande i fritidsaktiviteter. Prioriterat är arbetet med barn och unga i socioekono-
miskt svaga områden. 

Indikatorer för området: 
• Utfall LUPP (förbättring mot 2018 på frågorna nedan), samt genomförda insatser 

utifrån analys/handlingsplan. 
• Antal genomförda dialoger, fokusgrupper, enkätundersökningar med barn och 

unga (exempelvis Fritidsgårdsenkäter, Ungdomsfullmäktigedialoger och specifika 
fokusgrupper utifrån utvecklingsinsatser). Resultat och uppföljning av dessa. 

Tillgängliga fritidsmöjligheter Handlar om att bibehålla och utveckla ett relevant och rikt fritidsutbud i ett växande 
Skellefteå. De anläggningar som kommunen ansvarar för ska nyttjas effektivt (såväl 
gamla som nya), så att så många som möjligt kan ta del av dem. Samarbetet med före-
ningslivet ska utvecklas för att arbeta med den vikande trenden inom föreningsdeltagan-
det. 

 
Indikatorer som visar om vi är på rätt väg;  
• Föreningsdeltagande (från Kolada, årligen) 
• Nyttjandegrad anläggningar samt erbjudandetillfällen per idrott. 
• Medborgares nöjdhet med idrotts- och motionsanläggningar (Kolada, 2 ggr/man-

datperiod) 

 

Lupp-enkät, område ”Fritid”. 
o Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden? (öka) 
o Hur ofta gör du följande saker på din fritid? (öka de svarsalternativ som kopplar mot fritidsområdet, exempelvis trä-

nar/idrottar, är ute i naturen, går på fritidsgård etc.) 
o Hur stämmer dessa påståenden in på dig? 

o Det finns saker att göra men inget som intresserar mig (öka) 
o Det finns saker att göra men det kostar för mycket (minska) 
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Investeringsbudget och plan 2023-2027 
Använd mallen för alla större investeringar (>20 mnkr). Detta gäller även för investeringar som redan ligger i plan, men 
som ännu inte är påbörjade. Samtliga förslag till investeringar ska också redovisas i Bilaga 3: Specifikation Inve-
steringsbudget och plan 2023-2027. 

 

 

 
Investeringsbudget 2023-2027, tkr 

2023 2024 2025 2026 2027 

Fritidsverksamhet 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Campingverksamhet 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Kommunbidrag, totalt 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 

 

Utöver detta äskas ytterligare 7,4 milj. utifrån nämndens investeringsbehov för 2023. Se 
bilaga 2 ”Fritidsnämndens investeringsbehov 2023-2031”. 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Beslutade äskningar för planeringsperioden via Nämnden för Support och Lokaler (FN:2021-12-15 §258) 

 

 

 

  

Budget Projektets
Äskningar, över SLK 2023-2027 Not <2022 2023 2024 2025 2026 2027 totalt utgift

9100 Sporthallar och arenor 13 000 000 30 000 000 30 000 000 0 46 000 000 0 119 000 000
Fullstor idrottshall Kåge* 46 000 000 46 000 000
Ny aktivitetshall (gymnastik/parkour/cheerleading) 0
Fullstor sporthall - fotbollssatsning B22 30 000 000 30 000 000 60 000 000
Ridhus, dränering mark B22 13 000 000 13 000 000

9100 Badanläggningar inomhus 6 000 000 37 000 000 13 000 000 0 0 0 56 000 000
Badhusutveckling, etapp 1 37 000 000 37 000 000
Badhusutveckling, etapp 2 13 000 000 13 000 000
Vitbergsbadet B22 6 000 000 6 000 000

9100 Fritidsgårdar 0 0 0 0 0 0 0

Övrigt 0 0 0 0 0 0 0

SUMMA 19 000 000 67 000 000 43 000 000 0 46 000 000 0 175 000 000
B22= Beslutad inveteringsbudget 2022-2026 (KF 211012 §292)

x
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Driftbudget och plan 2023-2025 
Beskriv nämndens nuvarande budgetram, samt vilka insatser som ska göras årligen för att klara de effektiviserings- och 
rationaliseringskrav som vilar på kommunen under hela den kommande budget- och planperioden.    

 

 
Driftsbudget 2023-2025, tkr 

2022 2023 2024 2025 

Fritidsverksamhet 214 765 214 765 215 765 215 765 

Driftskostnader, fotbollsatsning    7 500 

Driftskostnader, aktivitetshall (gymnas-
tik/parkour) 

   4 500 

Badhushutveckling, etapp 1    4 000* 

Driftskonsekvenser flytt av friidrottsanl.  1 000   

Badhushutveckling, etapp 2    From 2026/27 

Fullstor idrottshall, Kåge    From 2026/27 

Idrottslokal, södra sidan    From 2026/27 

Fritidsverksamhet 214 765 215 765 215 765 231 765 
           *Totalt 4,8 milj. i ökade kostnader, som minskas med 800 tkr pga ökade intäkter. 
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