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Idrotts- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-30 

§ 84 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att under punkt 13 uppta en rapport från en träff med Barnombudet i Uppsala från 

Sara Rådbo (MP), och 

att i övrigt fastställa föredragningslistan. 

§ 85 

Rapport parasport och tillgång till fysisk aktivitet 

Ewa Wennmark redogör för rapporten om parasport och tillgång till fysisk aktivitet. 

§ 86 

Is-arenan 

Erik Löhman informerar om pågående arbete med is-sportarenan i Gränby. 

Nämnden efterfrågar en tidplan och en muntlig rapportvarje månad. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Idrotts- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-30 

§ 87 

Yttrande över förslag till Mål och budget 2020, med plan för 
2021-2022 

1FN-2019-0163 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förslaget till Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022, avseende 

nämndens ansvarsområde, med de justeringar som framgår under rubriken 

Föreslagna justeringar i Mål och budget 2020, och 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för 2020, enligt ärendets bilaga. 

Särskilda yttranden 

Karolin Lundström (V) avstår från att delta i beslutet och lämnar ett särskilt yttrande 

enligt bilaga 1. 

Kent Ku mpu la (SD) avstår från att delta i beslutet och lämnar ett särskilt yttrande enligt 

bilaga 2. 

Markus Lagerquist (M), Mikael Eriksson (C), och Alexander Oscarsson (KD) avstår från 

att delta i beslutet och lämnar ett gemensamt särskilt yttrande enligt bilaga 3. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-08-27 från förvaltningen. 

Kommunstyrelsen har sänt förslag till Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 till 

nämnden för yttrande. lsamband med detta ska nämnden även inkomma med förslag 

på taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde för 2020. 

Idrotts- och fritidsnämndens avger synpunkter på förslaget till Mål och budget i 

enlighet med vad som framgår av ärendet. Nämndens förslag till avgifter inom 

nämndens ansvarsområde framgår av ärendets bilaga. 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige 2019-10-01 

Utdragsbestyrkande Juste andes sign 
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Idrotts- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-30 

§ 88 

Uppföljning av verksamhetsplan och budget per augusti 
1FN-2019-0159 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna måluppfyllelse av grunduppdrag och andra viktiga händelser per 

augusti 2019 enligt ärendets bilaga 1, 

att godkänna upprättat bokslut med analys av ekonomiskt utfall per augusti 2019 

enligt ärendets bilaga 2, 

att godkänna nämndens verksamhetsuppföljning med uppföljning av 

kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar, planer och 

program per augusti 2019 enligt ärendets bilaga 3, och 

att fastställa att redovisningen för ekonomi per augusti 2019 och verksamhet per 

augusti 2019 inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra 

åtgärder. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-03 från förvaltningen 
Idrotts- och fritidsnämndens delårsuppföljning redovisar nämndens ekonomiska 

bokslut och uppföljning av nämndens verksamhetsplan per augusti. Nämnden bidrar i 

inom hela sitt verksamhetsområde till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål 

och uppdrag. 

Arbeten pågår i olika framskridna skeden och det prognostiseras att nämnden vid årets 

slut har uppfyllt samtliga inriktningsmål, uppdrag och nämndmål enligt nämndens 

verksamhetsplan för 2019. 

Nämnden redovisar resultat som är 5,3 mnkr högre än budget. Prognosen visar en 

positiv avvikelse med 1,8 mnkr vid årets slut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (10) 

Idrotts- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-30 

§ 89 

Uppföljning av internkontrollplan per augusti 
1FN-2019-0160 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan per augusti 2019 i enlighet med 

förslag. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-08-21 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutade den 11 februari 2019 om en internkontrollplan 
för verksamheten under 2019. Nämndens internkontrollplan utarbetades i enlighet 
med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag (KF 
2007). Planen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt. 
Isamband med delårsuppföljningarna och årsredovisningen följs arbetet med 
internkontrollplanen för innevarande år upp. 
Granskningen per augusti 2019 visar att samtliga planerade kontrollmoment för 
perioden har genomförts. Ett kontrollmoment har följts upp "utan anmärkning" och ett 
har följts upp "med mindre anmärkning". 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Idrotts- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-30 

§ 90 

Särskilt jämställdhetsbidrag 
IFN-2019-0117 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att införa ett särskilt jämställd hetsbidrag för kvinnligt elitidrottande, 

att jämställd hetsbidraget ska ligga utanför befintligt regelverk för bidragsgivning, 

att delegera till arbetsutskottet att besluta om ansökta medel, 

att bidraget ska kunna ges en förening som lokalstöd för inhyrning på kommunala 

elitarenor för att kunna bedriva en elitverksamhet, och 

att bidraget även kan sökas av förening för lokala idrottsevenemang som bedrivs 

med en tydlig jämställdhetsinriktning. 

Särskilt yttrande 
Kent Kumpula (SD) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 4. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-09-25 från förvaltningen. 

Kommunen stödjer kvinnors idrottande genom att införa ett jämställdhetsbidrag som 
möjliggör för kvinnor att bedriva elitverksamhet på samma villkor som män. 
Kommunens byggnationer av elitarenor görs utefter herrelitens krav. Arena kraven för 
herreliten skiljer sig åt från damelitens, exempelvis genom arenans storlek, funktion 
och innehåll. Detta innebär att dameliten påverkas av kostnader som ej efterfrågas 
eller kravställs. 
En satsning på evenemang med fokus på jämställdhet uppmärksammar kvinnors 
elitutövande. 

Utdragsbestyrkande Ju terabdes sign 
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Idrotts- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-30 

§ 91 

Fyllnadsval till idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 

IFN-2019-0002 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Alexander Oscarsson (KD) som ledamot efter Torkel Kjösnes (KD) i 

arbetsutskottet. 

Ärendet 

Då Torkel Kjösnes (KD) har avsagt sig uppdraget i arbetsutskottet behöver det göras ett 

fyllnadsval. 

Utdragsbestyrkande Juskrandes sign 
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Idrotts- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-30 

§ 92 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen. 

Delegationsnummer 8.5.1, avtal om drift och skötsel av Bälingebadet fattad av Mikael 

Malm 2019-09-17, dnr IFN-2019-0076. 

Delegationsnummer 8.5.1, lokalhyresavtal för omklädningsrum på Valsätra IP, fattad 

av Mikael Malm 2019-09-18, dnr IFN-2019-0188. 

§ 93 

Anmälan av eventuella frågor från nämndens ledamöter 

Inga frågor för dagen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
i 
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Idrotts- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-09-30 

§ 94 

Inbjudningar och deltagande i konferenser och möten 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att medge att Ziad Kassem (S), Kent Kumpula (SD), och Markus Lagerquist (M) 

deltar i Kommunrevisionens utbildning Etik och korruption i kommunal 

verksamhet, någon av dagarna 22,23 eller 24 oktober 2019. Samtliga dagar 

klockan 08.30 - 16.00, och 

att medge att Maria Patel (S), Agneta Gille (S), Erik Boman (S), Karolin Lundström (V), 

Kent Kumpula (SD), och Alexander Oscarsson (KD) deltar i en partnerskapsträff 

med Elitidrott Uppsala torsdag 5 december 2019 med start klockan 18.00. 

Rapport från möte med Barnombudet i Uppsala län 

Sara Rådbo (MP) lämnar en rapport från mötet. 

Barnombudet i Uppsala län (BOIU) har i dialog med avdelningen för social 
hållbarhet tagit fram ett utbildningspaket för kunskapslyft inom barnrätt. Det 
består av filmer för olika verksamheter inom kommunen, och ett upplägg för att gå 
i genom verksamheten och hur den kan utvecklas på området barnets rättigheter. 

I dokumentet Grundutbildning barnkonventionen finns en länk till den film som är 
mest lämpad för din verksamhet. Det finns också förslag på upplägg för reflektion 
och analys av nuläge och mål som kan göras på olika detaljerad nivå, utifrån 
verksamhetens önskemål och behov. Fokus är på områdena Kunskap om barns 
rättigheter, beslut utifrån barns rättigheter, dialoger med barn och unga, samt 
skydd och stöd för barn och unga. 

Sara Rådbo har en önskan att nämnden går in på insidan och tittar på lämplig film. 

Utdragsbestyrkande 
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Idrotts- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

Protokoll 2019-09-30 

§ 95 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämndens 

arbetsutskott 19 augusti 2019 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 96 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 26 

augusti 2019 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

liv I 
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Särskilt yttrande 2019-09-30 Mål och budget 

Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet gällande "Yttrande om förslag till Mål och 

budget 2020 med plan för 2021-2022" till förmån för eget budgetyrkande i 

kommunfullmäktige. 

Karolin Lundström 
Tobias Nordqvist 
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Yttrande över förslag till Mål och budget 2020, med plan för 2021-
2022 

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet om mål och budget, utan hänvisar till den egna 
budget som vi kommer att lägga fram. 

Men som kommentar önskar SD att styret för Uppsala kommun i framtida budgetar 
respekterar skattemedlen mer, och undviker att anstränga Idrotts- och Fritidsnämndens 
budget med uppdrag som inte har någon som helst anknytning till Idrott eller fritid. 

Sverige har ett majoritetsspråk, svenska. Att kommunicera med medborgarna på allehanda 
andra språk än svenska, språk som dessutom inte tillhör något av våra minoritetsspråk, är 
inte ett ansvarsfullt sätt att hantera skattemedel. Dessutom minskar det incitamenten för 
nyanlända att lära sig det svenska språket, för om de kan kommunicera obehindrat på sitt 
hemspråk finns mindre motivation att lära sig svenska. 

Att polisanmäla brottslighet och att vara behjälplig vid polisutredningar är sådana 
självklarheter att det inte ens behöver beskrivas. Men att gå så långt som att tillskriva 
Idrotts- och Fritidsnämnden i ett direkt uppdrag att "bekämpa de kriminellas ekonomi" torde 
vara något som inte ligger inom ramen för Idrott och fritid. Det är Polisen som ska bekämpa 
kriminalitet och de kriminellas ekonomiska lönsamhet, för att slå sönder grunden för 
organiserad kriminalitet. Att tillskriva IF-nämnden snudd på polisiära uppdrag känns inte 
som något som har att göra med grunden för IF-nämnden. 

Kent Kumpula 
Sverigedemokraterna 
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Särskilt yttrande över förslag till Mål och budget 2020, med plan för 2021-2022 

Moderaterna, kristdemokraterna och centerpartiet deltar inte under denna punkt då vi avser istället 
att återkomma med egen budget för tillväxt, rättvisa och trygghet. 

Uppsala den 9 oktober 2019 

Markus Lagerquist 
Vice ordförande 

(m) 

Mikael Eriksson 
(c) 

Alexander Oscarsson 
(Id) 
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Särskilt jämställdhetsbidrag 

Sverigedemokraterna har inget emot jämställdhetsbidraget som sådant, men 
den tredje att-satsen i förslaget är ingenting annat än odemokratiskt. 

Idrotts- och Fritidsnämnden har ett flertal gånger skjutit beslutsärenden från 
nämndsammanträdet till arbetsutskottet. Tidigare år har det inte varit något 
problem, när alla politiskt valda partier har varit representerade i 
arbetsutskottet. Men nu har man beslutat att utesluta ett politiskt framröstat 
parti från arbetsutskottet. 

Att då rutinmässigt flytta beslutsärenden från nämndsammanträdet där alla 
partier finns representerade till arbetsutskottet där alla partier inte finns 
representerade, kan inte vara något annat än ett steg från den demokratiska 
ordning som är tänkt att råda. 

Den tredje att-satsen "att delegera till arbetsutskottet att besluta om ansökta 
medel" utesluter effektivt Sverigedemokraterna från inflytande i alla 
kommande beslut gällande jämställdhetsbidraget. Det kan vi givetvis inte ställa 
oss bakom. 

Kent Kumpula 
Sverigedemokraterna 
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