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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-28 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Stationsgatan 12, lokal Bergius, klockan 15.00 — 17.10 

Ersättare: Erik Dagnesj ö (S) 
Robin Kronvall (M) 
Bodil Frick (L) 
Torkel Kj ösnes (KD) 

Rickard Malmström (MP), 
Ordförande 
Loa Mothata (S), 1:e vice 
ordförande 
Mohamad Hassan (L), 2:e vice 
ordförande 
Leif Wahlström (S) 
Lars Madej (S) 
Madeleine Andersson (M) 
Mattias Kullberg (M) 
Huseyin Alpergin (V) 
Tobias Nordquist (V) 
Karin Lawenius (L) 
Mikael Eriksson (C) 

Övriga 
deltagare: Mats Norrbom förvaltningsdirektör och Josefine Åhrman avdelningschef 

Utses att justera: Madeleine Andersson (M) Paragrafer: 119 - 128 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Stationsgatan 12, tors g 6 december 2018 

ickard Malmström (IVIP), ordförande 

 

deleine Andersson (M), justerare 

  

 

Annie Arkebäck Moren, sekreterare 

 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på:  

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Idrotts- och fritidsnämnden 
2018-11-28 Sista dag att överklaga: 2018-12-28 
2018-12-07 Anslaget tas ner: 2018-12-28 

www.up sala.se  och tadsbyggnadsföryaltningen 

Underskrift: // :41 
Annie Arkebäck Moren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-28 

§ 119 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 120 

Partnerskap elitidrott 

Förvaltningen informerar om det nya avtalet gällande partnerskap elitidrott, och redovisar genomförda 
enkätundersökningar. 

§ 121 

Effekter av beslut om nya markeringsavgifter/bidrag 

Förvaltningen redogör för effekterna av beslutade nya markeringsavgifter/bidrag. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-28 

§ 122 

Månadsuppföljning per oktober 
IFN-2018-0042 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per oktober 2018. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 19 november 2018 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med 6,0 mnkr, vilket är 
1,8 mkr högre än prognosen per oktober. Verksamhetens kostnader är 1,5 mnkr lägre än prognosen 
och intäkterna är 0,3 mnkr högre. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

1 



4 (9) 

Uppsa a 
KOMMUN IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-28 

§ 123 

Lokalförsörjningsplan för idrott- och fritidsanläggningar 2019-2029 med 
utblick mot 2035 
IFN-2018-0191 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna lokalförsörjningsplanen enligt förslag, 

att överlämna lokalförsörjningsåtgärderna i planen till kommunstyrelsen för tillstyrkande, 

att införliva föreslagna åtgärder för lokalförändring i lokalförsörjningsplanen i kommande Mål- och 
budgetprocess, 

att uppdra till förvaltningen, i samverkan med övriga berörda förvaltningar och bolag, att inleda 
beställningsprocessen av åtgärderna inom de ramar som fastställs av kommunfullmäktige i Mål 
och budget, och 

att införliva föreslagna åtgärder för lokalförändring i lokalförsörjningsplanen i nämndens 
verksamhetsplan. 

Reservationer 
Madeleine Andersson (M), Mathias Kullberg (M), och Mikael Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget yrkande enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger från förvaltningen 26 oktober 2018. 
Förvaltningen ger en grundlig genomgång av ärendet. 

Fastighetsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag av kommunfullmäktige att säkra 
den strategiska, långsiktiga lokalförsörjningen för Uppsala kommun och ta fram 
lokalförsörjningsplaner för alla förvaltningar. De olika nämndernas lokalförsörjningsplaner fastställs 
av kommunstyrelsen och koordineras som ett samlat underlag i Mål- och budgetprocessen. 
Lokalförsörjningsplanen för idrotts- och fritidsanläggningar har tagits fram i samverkan med 
avdelningen för idrott och fritid. Förslag till förändringar i lokal- och anläggningsbestånd som beskrivs 
i lokalförsörjningsplanen och de ekonomiska konsekvenser som medföljer dessa föreslås införlivas i 
arbetet med Mål och budget 2020 — 2022 samt i nämndens verksamhetsplan för att planera för fortsatt 
utveckling. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-28 

Yrkanden 
Madeleine Andersson (M), Mathias Kullberg (M), och Mikael Eriksson (C) yrkar på återremiss av 
ärendet där vi gärna ser ett mer genomarbetat underlag för våra kransorter, stadsdelar, och landsbygd, 
för att möta våra medborgare i dessa frågor på bästa sätt kommande år. 
Uppsala har vuxit de senaste två åren med cirka 20 000 tusen invånare, och i lokalförsörjningsplanen 
visar man på exempel från 2016 — 2017. Vi saknar tydlighet i prioriteringar och budget för dessa i 
planen. Se vidare i bilaga 1. 

Ordföranden Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till liggande förslag, och att ärendet ska avgöras 
idag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden bifaller eget yrkande. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Justera de sign 

fry 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-28 

§ 124 

Föreningsbidrag för framställning av orienteringskartor 2019 
IFN-2018-0188 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja ansökan från Uppsala orienteringsklubbars kartråd om föreningsbidrag för 
kartframställning för 2019 med 854 662 kronor, varav 220 000 kr ska användas till 
friskvårdsaktiviteten Hittaut. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 17 oktober 2018 från förvaltningen. 

Uppsala orienteringsklubbars kartråd har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag på 854 662 kr 
för framställning av orienteringskartor under 2019, bilaga. Av bidraget ska 220 000 kronor användas 
särskilt för Hittaut, en friskvårdsaktivitet som vänder sig till allmänheten i Uppsala. Bidraget till 
orienteringskartor kan jämföras med lokalsubventionen som nämnden ger genom systemet med 
markeringsavgift och driftbidrag till föreningsdrivna anläggningar. 

Utdragsbestyrkande Jus er n s sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-28 

§ 125 

Principer vid beställning av konstgräsplaner 
IFN-2018-0195 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att fastställa principer för åtgärder vid anläggningar, som framgår av ärendet, och 

att fastställa principer för kravställande vid upphandling av konstgräs, som framgår av ärendet. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 30 oktober 2018 från förvaltningen. 

Konstgräsplaner för fotboll och annan idrott leder till ökad anläggningstillgång för idrotten och ytterst 
till ökad fysisk aktivitet med positiva hälsoeffekter som motverkar riskerna med en stillasittande 
livsstil. Emellertid innebär konstgräsplaner även en risk för miljön genom läckage av mikroplaster till 
naturen. För att motverka konstgräsets miljöpåverkan ska idrotts och fritidsnämndens beställningar av 
anpassning av befintliga konstgräsplaner samt nyanläggning av konstgräsplaner alltid följa principer 
för åtgärder vid anläggningar och principer för kravställande vid upphandling av konstgräs som 
framgår av ärendet. 

Nämnden föreslår en redaktionell ändring på sidan två. Under principer för kravställande vid 
upphandling av konstgräs lyfts tredje punktsatsen upp så att den hamnar överst. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-28 

§ 126 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 22 
oktober 2018 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 127 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 7 november 2018 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-28 

§ 128 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm, idrotts- och fritidsnämnden 
28 november 2018 
IFN-2018-0030 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

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

1. Nyhetsbrev 31 oktober 2018 från barnombudet i Uppsala län (B0iU) 

2. Detaljplan för kvarteret Luthagsstranden 50:1 m.fl. dnr 2013-001600, har vunnit 
laga kraft 5 oktober 2018. 
Detaljplan för Årsta torg, dnr 2015-001600, har vunnit laga kraft 8 oktober 2018. 

Justerqjides sign 

V, 
Utdragsbestyrkande 
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Yrkar återremiss på ärende nr: 7, Lokalförsörjningsplan för idrotts- och fritidsanläggningar 

2019-2029 med utblick mot 2035 

Uppsala Alliansen yrkar återremiss på ärende 7 där vi gärna ser ett mer genomarbetat 
underlag för våra kransorter, stadsdelar, landsbygd för att möta våra medborgare i dessa 
frågor på bästa sätt kommande år. Uppsala har vuxit de senast 2 åren med ca 20 000 invånare 
och i denna rapport visar man på exempel från 2016-17. Vi saknar tydlighet i prioriteringar och 
budget för dessa satsningar i denna handling. 

Funderingar: 
I handlingen har man prioriterat traditionella idrotter som fotboll (ja idrottens historia) av män 
för män... Dock har vi (nämnden) prioriterat fullstora idrottshallar - där man ändå skall bygga 
mellanstora? Vi tycker också man skall prioritera förutsättningar för idrotter som växer 
inklusive paraidrotten där man pratar tillgänglighetsanpassning men även också för 
målgruppen seniorer. Vi vill se en mer transparant rapport som visar idrott för alla hela livet. 

Prioriterade områden: 
Vi ser gärna fotboll, gräs, isytor, skidor och gymnastik ytor skall finnas i närområdena. 

Dock ser vi gärna idrotter som e-sport, paddel, ridsport, idrott för äldre, motorsport i olika 
former, simning, golf, paraidrott får förutsättningar att växa i Uppsala i relativ närhet för 
medborgarna. 

Gemensamma idrottsområden vi vill värna om och klä dessa områden med inbjudande 
aktiviteter: 

• Storvretas skidanläggning 
• Simanläggningar 
• Studenternas 
• IFU Arena/ Friidrott 
• Fyrishov 

Evenennangsarena för is? 

Vi vill se att man tar hänsyn till och skapar förutsättningar för: 
• Sveriges största Idrottsgymnasium - Celsiusskolan 
• Elitidrott Uppsala 
• Bandy SM och alla andra tävlingar som är på gång genom Destination Uppsala. 
• Samverkansprojekt ihop med Regionen - tex Fritidsbanken. 

En viktig fråga att ställa sig: 
Var ser vi idrottsrörelsen om 10 år i Uppsala? Vilken riktning vill vi ha? 
Egna anläggningar eller kommunägda? 
Vi ser IFU Arena och Livets Ords arena som riktigt bra exempel. 

Vi önskar att man kan utgå från statistik i dessa områden. 
Så vi kan följa detta så kostnadseffektivt som möjligt. 
För att sen bygga på idrott/anläggningar ihop med andra nämnder och t.o.m. regionen. 

• Hur många olika idrotter finns i Uppsala Kommun idag? 
• Antal idrottsföreningar? 
• Antal medlemmar? 
• Deltagare? 
• Tillfällen? 



• Målgrupper?  
• Se-FaktiviteTer/uthyrni ng lokaler 
• Markeringsavgifter 

Uppsala Alliansen : 
Madeleine Andersson 
Mathias Kullberg 
Robin Kronvall 
Mikael Eriksson 
Torkel Kjösnes 
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