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Idrotts- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-08-26 

§ 72 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 73 

Södra Åstråket 

Karin Åkerblom presenterar södra åstråket som sträcker sig mellan islandsbron i norr 
till Kungsängsbron i söder. 

Kommunen vill skapa ett attraktivt årum och åstråk som knyter ihop Kungsängen och 
Ulleråker med stadskärnan och som är tryggt och tillgängligt alla tider dygnet. Målet är 
att skapa en helhet i området längs ån med bättre kopplingar till stadskärnan. 

§ 74 

Program för elitidrott 

JosefineÅhrman och Sten Larsson informerar om tänkt handlingsplan för program för 
elitidrott. Nämnden lämnar synpunkter på programmet och den kommer tillbaka till 
nämnden för beslut den 30 september, och därefter till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för beslut. 

§ 75 

Konstgräsplaner 

Mats Benker informerar om granulat i konstgräsplaner. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 76 

Månadsuppföljning per juli 2019 
IFN-2019-0060 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per juli 2019. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-08-14 från förvaltningen. 

Periodens resultat är ett överskott på 2,2 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 0,4 
mnkr mot prognosen för perioden. 
Ett nytt avtal med Fyrishov gäller från 1 juli. Det innebär ökad bruttokostnad med 3 
mnkr, vilket inte är budgeterat. Enligt avtalet ska intäkterna för markeringsavgifterna 
tillfalla nämnden. Det är i dagsläget osäkert hur mycket det innebär. Med fokus på att 
öka in hyrningen i hallarna i Fyrishov och med en stark kostnadskontroll siktar ändå 
nämnden på en budget i balans för året. För 2020 innebär det nya avtalet ytterligare 6 
mnkr i kostnad. En ny helårsprognos kommer att göras i samband med 
augustibokslutet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 77 

Förändring av regelverk av anläggningsstöd 
IFN-2019-0125 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att förändra regelverket för anläggningsstöd såtillvida att införa ett särskilt lokalstöd 

för lokalhyra på Fyrishov i hallar A, C, E, F samt undervisningsbasängen, 

att rikta bidraget till föreningar som bedriver fysisk aktivitet och som vid 

tidfördelningen inte får tider inom kommunens subventionerade anläggningar, 

och 

att uppdra åt förvaltningen att utreda hur simskoleundervisning ska hanteras inom 

nämndens ansvarsområde. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-06-20 från förvaltningen. 

Föreningar som bedriver fysisk aktivitet och som vid tidfördelningen inte får tider inom 
kommunens subventionerade anläggningar ska ges möjlighet att hyra direkt av 
Fyrishov och därefter ansöka om bidrag som motsvarar det nämnden subventionerar 
för träning i en kommunal hall. 
Förslaget möjliggör för föreningar att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Idrotts- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
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§ 78 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Delegationsnummer 8.2.1, beslut om tilldelning- upphandling drift av Bälingebadet 

fattad av Mikael Malm 2019-0649. 

Delegationsnummer UJ, beslut om särskilt organisationsbidrag fattad av Mikael 
Malm 2019-05-27. 

Delegationsnummer 8.5.1, beslut om uthyrning av förråd nr 1 i Lötens nya 
omklädningsbyggnad till IK Uppsala FK fattad av Mikael Malm 2019-04-16. 

Delegationsnummer 8.5.1, beslut om hyresavtal korttidshyra C-hall Gränby fattad av 
Mikael Malm 2019-04-16. 

Delegationsnu m mer 8.5.1, beslut om tillägg till hyresavtal Uppsala Life Arena fattad av 
Josefin Åh rman 2019-06-28. 

Delegationsnummer 8.5.1, beslut om tillägg till uthyrningsavtal Uppsala Life Arena 
fattad av Josefin Åhrma n 2019-07-01. 

Delegationsnummer 8.5.1, beslut om hyresavtal uthyrning pingisrum i Fyrisskolan 
fattad av Mikael Malm 2019-06-25. 

§ 79 

Anmälan av eventuella frågor från nämndens ledamöter 

Anmäles inkommen initiativärende från Vänsterpartiet 2019-08-19 (Dnr: I FN-2019-0158) 
avseende "utveckling av motionsspår". 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 80 

Inbjudningar och deltagande i konferenser och möten 

Kommunrevisionen inbjuder till nämnddag den 25 oktober 2019, klockan 08.30- 12.00 
på Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala. 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att medge deltagande i nämnddagen för följande förtroendevalda: Annica Nordin (S), 

Leif Wahlström (S), Ziad Kassem (S), Sara Rådbo (MP), Kent Kumpula (SD), Lucas 

Ljungberg (M), Mikael Eriksson (C), och Alexander Oscarsson (KD). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 81 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 13 maj, 23 maj, och 13 juni 2019 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

§ 82 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 20 maj 
2019 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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Idrotts- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-08-26 

§ 83 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm idrotts- och 
fritidsnämnden 26 augusti 2019 
1FN-2019-0021 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga anmälda skrivelser, beslut, protokoll, mm till handlingarna. 

1. Sammanträdesprotokoll från Kommunala pensionärsrådet 24 maj 2019 

2. Sammanträdesprotokoll från Kommunala handikapprådet 14 juni 2019 

Utdragsbestyrkande 
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