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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

Plats och tid: Stationsgatan 12, lokal Bergius, klockan 15.00 — 16.10 

Beslutande: Rickard Malmström (MP), Ersättare: Robin Kronvall (M) 
Ordförande Tobias Nordquist (V) 
Loa Mothata (S), 1:e vice Bodil Frick (L) 
ordförande Torkel Kjösnes (I(D) 
Mohamad Hassan (L), 2:e vice 
ordförande 
Leif Wahlström (S) 
Erik Dagnesj ö (S) 
Mattias Kullberg (M) 
Madeleine Andersson (M) 
Martin Thulin (MP) 
Huseyin Alpergin (V) 
Karin Lawenius (L) 
Mikael Eriksson (C) 

Övriga 
deltagare: Josefine Ahrman avdelningschef, Sten Larsson projektledare, Yvonne Mode 

controller, Mikael Malm enhetschef, Wilhelm Widerholm fritidsstrateg, Dan Eriksson 
marknadsansvarig, och Anders Pettersson Provos Research 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Idrotts- och fritidsnämnden 
Datum: 2018-08-22 
Anslag sätts upp: 2018-08-24 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Sista dag att överklaga: 2018-09-14 
Anslaget tas ner: 2018-09-17 

www.uppsala.se  ocjtstadsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift: 

 

Annie Arkebäck Mor6n 
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_ippsa a 
KOMMUN IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 85 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 86 

Återkoppling Racketsporter 

Förvaltningen återrapporterar kort från dialogmöte 20 juni med Racketsporter och Uppsala golf. 
Efter dialogmötet har individuella möten hållits med föreningarna. 

§ 87 

Rapport Fritidsvaneundersökning 

Representant för Provos Research redogör för genomförd fritidsvaneundersökning 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



NED 
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KOMIMMI IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 88 

Månadsuppföljning per juli 2018 
IFN-2018-0042 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per juli 2018 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-08-15 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar ett negativt resultat med 1,6 mnkr, vilket är 0,8 mnkr lägre än 
prognosen per juli. Verksamhetens kostnader är 1,6 mnkr lägre än prognosen samtidigt är intäkterna 
2,4 mnkr lägre. Inga markeringsavgifter har fakturerats under juni och juli, vilket är enligt plan. De 
lägre kostnaderna förklaras av lägre hyreskostnader bland annat för Gottsundahallen som till hälften är 
stängd. Vidare har de budgeterade kostnaderna för gräset på Studenternas inte förbrukats fullt ut då det 
inte blivit nödvändigt att köpa någon ny gräsmatta. Kostnaderna för uppvärmningen av gräset är lägre 
än kostnaden för en ny matta. 

Gottsundabadet genomgår en stor renovering som planeras vara klar till september. Nämnden kan 
komma att belastas med en ökad hyreskostnad för badet då det vid prognostillfallet beräknades att 
renoveringen skulle vara klar först till årsskiftet. För att klara samordning och kontroll av projektet nya 
Studenternas har en extern konsult anlitats. Ett nytt tillfalligt avtal har träffats med Fyrishov, vilket 
innebär en ökad uppdragsersättning. I juliresultatet ingår därför en retroaktiv kostnad för januari-juni 
med 0,5 mnkr. 

Utfallet för helåret pekar på högre nettokostnader om drygt 2 mnkr jämfört med prognosen. Därtill 
kommer osäkerheten kring markeringsavgifterna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UPP,CfMhit IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 89 

Yttrande över förslag till Mål och budget 2019, med plan för 2020-2021 
IFN-2018-0131 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förslag till Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021, avseende nämndens 
ansvarsområde, med de justeringar som framgår under rubriken "Föreslagna justeringar i Mål och 
budget 2019, med plan för 2020-2021" och 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för 2019, enligt ärendets bilaga 1. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L), Karin Lawenius (L), Madeleine Andersson (M), Mathias Kullberg (M), och 
Mikael Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-07-31 från förvaltningen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni att remittera ärendet för Mål och budget 2019 men plan för 
2020-2021 till samtliga nämnder för kvalitetssäkring och kompletteringar med taxor och avgifter. 

Angående justeringar av Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 föreslår nämnden: 
att Idrotts- och fritidsnämnden övertar ansvar för bokning av idrotts- och specialhallar i 
Fyrishov genom omförhandling av avtal, 
Uppsala Arena lyfts ur arbetet med Mål och budget, 
att det behöver avsättas mer resurser för inventarier avseende Studenternas. 

Vidare föreslår nämnden två justeringar avseende uppdrag till förslaget för Mål och budget 2019, med 
plan för 2020-2021. 

Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda förslaget för nämndens ansvarsområde föreslås 
underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

Yrkanden 
Ordföranden Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till liggande förslag. 

Mohamad Hassan (L), Karin Lawenius (L), Madeleine Andersson (M), Mathias Kullberg (M), och 
Mikael Eriksson (C) yrkar att idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslaget till Mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 i enlighet med Alliansens 
ekonomiska plattform avseende de delar som omfattar nämndens ansvarsområde, 

att förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som Mål och budget 2019 med plan för 
2020-2021 i enlighet med Alliansens ekonomiska plattform innehåller avseende nämndens 
ansvarsområde, och 

att de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som Mål och budget 
2019 med plan för 2020-2021 i enlighet med Alliansens ekonomiska plattform och 
allianspartiernas respektive budget innehåller, i tillämpliga delar ska utgöra bas för nämndens 
verksamhetsplan 2019. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för eget yrkande. 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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PIIMUN IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Justeran sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 90 

Dispensansökningar avseende föreningsstöd till föreningar 2018 
IFN-2018-0142 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja Sudanesiska Föreningen i Uppsala dispens från kravet för medlemskap i godkänd 
riksorganisation till och med 31 december 2020, och 

att uppdra åt förvaltningen att se över reglerna för föreningsbidrag. 

Reservationer 
Madeleine Andersson (M), Mathias Kullberg (M), och Mikael Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-07-30 från förvaltningen. 

Enligt reglerna för föreningsbidrag kan idrotts- och fritidsnämnden ge dispens från kravet att tillhöra 
en godkänd riksorganisation för att kunna söka föreningsbidrag. Sudanesiska föreningen i Uppsala, 
med organisationsnummer 817607-0434, tillhör ingen riksorganisation och ansöker om sådan dispens. 
I övrigt uppfyller föreningen nämndens regler för bidragsberättigade föreningar. 

Yrkanden 
Madeleine Andersson (M) och Mathias Kullberg (M) yrkar med stöd av Mikael Eriksson (C) att 
ärendet ska återremitteras för mer information om skälen till att inte någon riksorganisation passar 
Sudanesiska Föreningen i Uppsala. 

Ordföranden Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till liggande förslag, och att uppdrag ges till 
förvaltningen att se över reglerna för föreningsbidrag. 

Loa Mothata (S) yrkar bifall till liggande förslag och avslag på yrkandet om återremiss. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Därefter ställs proposition på eget yrkande om bifall till liggande förslag med tillägg att uppdrag ges 
till förvaltningen att se över reglerna för föreningsbidrag, och finner bifall för eget yrkande. 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§91 

Handlingsplan Gottsunda/Valsätra 
IFN-2018-0122 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande, och 

att sända detsamma till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-07-31 från förvaltningen. 

Handlingsplanen för GottsundaNalsätra har tagits fram för att samordna och rikta insatser och 
åtgärder från kommunen och andra berörda aktörer för att motverka den pågående negativa 
utvecklingen i området. Idrotts- och fritidsnämnden ska samverka utifrån sitt ansvarsområde genom att 
styra resurser och bidra med aktiviteter som planen beskriver. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 92 

Yttrande över Kommunrevisionens rapport Granskning av social 
arbetsmiljö 
IFN-2018-0116 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att översända förslag på svar till Kommunrevisionen avseende KPMG:s rapport Granskning av den 
sociala arbetsmiljön. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-08-02 från förvaltningen. 

KPMG har på uppdrag av Kommunrevisionen granskat den sociala arbetsmiljön i Uppsala kommun. I 
rapporten har KPMG lämnat ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen och berörda nämnder. 

Senast den 31 augusti 2018 ska nämnden lämna yttrande utifrån revisionens frågeställningar. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 93 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 7 
juni 2018 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 94 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 14 juni 2018 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-08-22 

§ 95 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm 22 augusti 2018 
IFN-2018-0030 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

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

1. Sammanträdesprotokoll från Handikapprådet 25 maj 2018. 

2. Plan- och byggnadsnämnden informerar om att detaljplanerna kv. Siv, 
dnr 2012-020256, och del av kv. Fjalar vann laga kraft 17 maj 2018. 

3. Skrivelse från Barnombudet i Uppsala län 21 juni 2018, sammanställning av 
förbättringsförslag från Tunabergsskolan. 

4. Skrivelse från Liberalerna i idrotts- och fritidsnämnden, A-hallen i Gränby kan 
inte vänta på nya processer! 

5. Kulturnämnden/kulturförvaltningen bjuder in till remisskonferens 24 september 2018. 
Kom och lämna synpunkter på förslaget till Uppsala kommuns nya kulturpolitiska 
program, samt ta fram underlag till en handlingsplan. 
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