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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

Tjänstemän: 

Skansberget, 14:30-16.30 

Rickard Malmström (MP), ordf. 
Loa Mothata (S), 1:e vice ordf. 
Markus Lagerquist (M), 2:e vice 
ordf 
Leif Wahlström (S) 
Lars Madej (S) 
Helena Nordström-Källström 
(MP) 
Huseyin Alpergin (V) 
Helen Brodin Rheindorf (M) 
Mattias Kullberg (M) 
Karin Lawenius (L) 
Mikael Eriksson (C) 

Mats Norrbom förvaltningsdirektör, Jan Malmberg avdelningschef, Sten Larsson idrotts-
chef, Barbro Rinander ekonomichef, Stefan Eriksson ekonom, Ewa Wennmark och 
Wilhelm Widerholm fritidsstrateger och representanter från Uppsala Motorsportunionen 
Rörken 

Plats och tid: 

Ledamöter: Ersättare: Pavlos Cavelier Bizas (S) 
Karin Söderberg (V) 
Erik Forss (L) 
Torkel Kjösnes 0(13) 

Utses att justera: 	Karin Lawenius (L) 	 Paragrafer: 96 - 110 
Justeringens 	Station gatan 12, tisdag 29 december 2015 
plats och tid: 

Underskrifter: 	f 

,,Riticarcl Malmström (MP), ordförande 

Annie Arkebäck Moren, sekreterare  

Karin Lawenius (L), justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 96 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att uppta information rörande Motorsportunionen Uppsala Rörken, 

att uppta information rörande fritidsvaneundersökningen, 

att uppta fråga från Karin Lawenius (L) rörande Gottsunda sporthall, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 97 

Information om Motorsportunionen Uppsala Rörken 

Representanter från Uppsala Motorsportunion informerar om de olika 
verksamheterna inom området Rörken. En broschyr om de olika verksamheterna 
delas ut till nämnden. 

§ 98 

Fritidsvaneundersökning 

Förvaltningen informerar om att fritidsvaneundersökningen nu är avslutad. Resultatet är samman-
ställt men har ännu inte analyserats. Förvaltningen återkommer till nämnden då analysen är gjord. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 99 

Ekonomisk månadsuppföljning per november 2015 
IFN-2015-0059.10 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per november 2015. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-12-08 från förvaltningen. 

Nämndens resultat per november uppgår till +11,8 mnkr. I uppföljningen är större 
resultatpåverkande poster periodiserade för att säkerställa ett korrekt resultat. I samband med 
augustibokslutet bedömdes årets resultat bli ett överskott i spannet 9,9 - 11,9 mnkr. Mycket tyder på 
att nämndens resultat blir ett överskott på mellan 11- 12 mnkr. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 100 

Verksamhetsplan och budget 2016 
IFN-2015-0162 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta Verksamhetsplan och budget för 2016 enligt föreliggande skrivelse, 

att den uppföljningsplan som redovisas som bilaga till Verksamhetsplan 2016 ska uppdateras och 
föreläggas nämnden för beslut, och 

att fastställa förlängt avtal om verksamhetsdrift med Uppsala kommun Sport- och 
rekreationsfastigheter AB. 

Särskilt yttrande tillika ersättaryttrande 
Markus Lagerquist (M), ~ne Brodin Rheindorf (M), Mathias Kullberg (M), Karin Lawenius (L) 
och Mikael Eriksson (C) deltar inte i beslutet och lämnar ett särskilt yttrande tillika ersättaryttrande 
enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger från förvaltningen 2015-11-25. 

Verksamhetsplan för 2016, avseende det ansvar som idrotts- och fritidsnämnden har, följer den 
inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och Budget 2016 anger. I planen beskrivs 
strategier och åtgärder som nämnden ska arbeta efter och genomföra. Av planen framgår bland 
annat att nämnden tydligare ska skapa ett underlag för att kunna ta beslut om en verksamhet som 
ska trygga jämställdhet och jämlikhet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 101 

Rapportering av internkontrollplan 2015 
IFN-2015-0050 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för 2015, och 

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger från förvaltningen 2015-11-23. 

Nämnden beslutade i mars 2015 om plan för internkontroll för 2015. Nämndens intemkontrollplan 
syftar till att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering 
samt att följa tillämpliga lagar och förordningar. Uppföljning av intemkontrollplanen görs enligt 
beskriven frekvens och metod kopplat till respektive kontrollpunkt. Resultat av genomförd 
granskning utifrån kontrollmoment i internkontrollplanen redovisas årligen för kommunstyrelsen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 102 

Internkontrollplan 2016 
IFN-2015-0163 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna internkontrollplan för 2016, och 

att översända planen till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger från förvaltningen 2015-11-26. 

Nämndens internkontrollplan syftar till att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, 
tillförlitlig finansiell rapportering samt att följa tillämpliga lagar och förordningar. 2016 års 
internkontroll omfattar kontroll av verksamhetens processer och rutiner samt efterlevnad av regler, 
policyers och beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 103 

Behovsprogram för Österängens IP 
IFN-2013-0041 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till skrivelse till Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter 
AB, och 

att sända densamma till Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter AB. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger från förvaltningen 2015-12-08. 

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige om att elitspel inom amerikansk fotboll ska kunna 
bedrivas på Österängens IP har stadsbyggnadsförvaltningen utarbetat ett förslag till behovsprogram 
som underlag till fortsatt utveckling av anläggningen. 

Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 104 

Behovsprogram för ny fotbollsarena på Studenternas IP 
IFN-2013-0118 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till skrivelse till Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter 
AB, och 

att sända densamma till Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter AB. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger från förvaltningen 2015-12-08. 

Idrotts- och fritidsnämnden har uppdragit till förvaltningen att genomföra en översyn av 
behovsprogram för Studenternas IP som antogs 2013-11-19, § 116. Det reviderade programmet 
som föreligger utgår från kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska förutsättningar och 
publikkapacitet för att Studenternas IP ska utvecklas till en ren fotbollsarena. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 105 

Ansökan om föreningsbidrag för framställning av orienteringskartor 
IFN-2015-0154 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att ge föreningsbidrag för kartframställning till Uppsala orienteringsklubbars kartråd för 2016 med 
724 400 kronor, varav 220 000 kr ska användas till friskvårdsaktiviteten Hittaut. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger från förvaltningen 2015-11-23. 

Uppsala orienteringsklubbars kartråd har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag med 724 
400 kronor för framställning av orienteringskartor under 2016. Bidraget ska även användas för 
friskvårdsaktiviteten Hittaut. Kartrådet samordnar och fördelar stödet till olika föreningars 
kartprojekt enligt en utarbetad plan. 
Kostnaden ska inrymmas inom nämndens budgetram för 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 5-12-1 6 

§ 106 

Kursinbjudningar 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att medge att Karin Söderberg (V) och Erik Forss (L) deltar i konferens "Barns rätt till en trygg 
fritid — fri från kränkningar och övergrepp" 28 januari 2016. 
Plats: Skandia, Lindhagensgata 86, Stockholm, Datum: Torsdag den 28 januari 2015. 
Tid: Kl. 10.00 - 16.00. Kostnad: 480 kronor/person. 

§ 107 

Fråga från Karin Lawenius gällande Gottsunda Sporthall 

Karin Lawenius (L) framför synpunkter på Gottsunda sporthall gällande taggar till dörrar som 
krånglar och trasiga toaletter mm. 
Förvaltningen konstaterar att när de som hyr sporthallen upptäcker fel och brister så måste en 
felanmälan göras. 

§ 108 

Blandade anmälningsärenden idrotts- och fritidsnämnden 16 december 2015 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga förteckningen med anmälningsärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning med anmälningsärenden föreligger. 

Justerandes sign 
4- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-16 

§ 109 

Anmälan av protokoll från arbetsutskott 4 november 2015 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 110 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 11 november 2015 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Avslutningsvis tackar ordföranden politiken och förvaltningen för ett väl genomfört arbete under 
året och önskar alla en god jul och ett gott nytt år. 

Även 2:e vice ordföranden önskar alla en god jul och ett gott nytt år. 

Förvaltningsdirektören tackar å förvaltningens vägnar nämnden för ett gott arbete 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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/Protokollsanteckning 6 å'f-(  
Alliansen i Uppsala värnar jobb, tillväxt och valfrihet. Det är insikten att politiken i dess helhet hänger 
samman som gör att vi säger nej till chockhöjda skatter som slår mot oss alla men särskilt mot 
människor med svag ekonomi. Alliansen vill utifrån denna gemensamma utgångspunkt, och lyhördhet 
inför varje partis olikhet, utforma en politik byggd på förståelsen att klarar vi inte jobb och 
sysselsättning har vi heller inte råd med exempelvis en väl fungerande idrott- fritidsverksamhet. 

En jämförelse över landet visar att Uppsala kommun satsar mindre på idrott och fritid än jämförbara 
kommuner. Detta beror grundläggande på att kostnaderna för välfärdens kärnverksamheter är 
väsentligt mycket högre i Uppsala än i jämförbara kommuner. Den nuvarande majoriteten saknar 
politisk kraft och förmåga att ta de nödvändiga ibland tuffa politiska besluten för att långsiktigt 
komma tillrätta med kommunens kostnader. Ledande kommunalråd har istället sagt sig betrakta de 
skenande kostnaderna "som en stor möjlighet". Resultatet av denna brist på politiskt ansvar blir höjda 
skatter och att viktiga områden inom bland annat idrott och fritidssektorn prioriteras ned. Alliansen 
vill istället under de närmaste åren prioritera arbetet med att identifiera och isolera orsaker till att 
budgeten riskerar att överskridas för att sedan genomföra lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
budgeten kan hållas 

Mot bakgrund av det som ovan anförts deltar inte alliansen i beslutet kring verksamhetsplan och 
budget 2016 

Uppsala den 16 december 2016 

Markus Lagerquist 
Andre vice ordförande 
(m) 

Karin Lawenius 
Ledamot 
(L) 

Mikael Eriksson 
Ledamot 
(c) 

Torkel Kjösnes 
Ersättare 
(Kd) 

Mathias Kullberg 
Ledamot 
(111) 

1-1661e Brodin Rheindorf 
Ledamot 
(m) 

nny/Lagh 
Ers are 

Erik Forss 
Ersättare 
(fp) 
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