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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2015-10-07 

Plats och tid: 	Stationsgatan 12, lokal Bergius, 14:30-17:00 

Ledamöter: Rickard Malmström (MP), 
Ordförande 
Loa Mothata (S), 1:e vice 
ordförande 
Markus Lagerquist (M), 2:e vice 
ordförande 
Leif Wahlström (S) 
Pavlos Cavelier Bizas (S) 
Helen Brodin Rheindorf (M) 
Mathias Kullberg (M) 
Helena Nordström-Källström 
(MP) 
Karin Lawenius (FP) 
Mikael Eriksson (C) 
Ida Netzel (MP)  

Ersättare: Fanny Lagh (M) 
Erik Forss (FP) 
Torkel Kjösnes (KD) 

Tjänstemän: 	Mats Norrbom förvaltningsdirektör, Jan Malmberg avdelningschef, Sten Larsson idrotts-
chef, Brita Christiansen planarkitekt, Ewa Wennmark och Wilhelm Widerholm fritids-
strateger och Gabriella Pemler Uppsala Ponnyklubb 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-07 

§ 68 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att uppta Bälinge konstgräs under information, 

att uppta uppföljning av drogpolitiska programmet, 

att uppta fråga från Torkel Kjösnes (KD) gällande bandyhall, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-07 

§ 69 

Uppsala Ponnyklubb 

Representant för Uppsala Ponnyklubb informerar om föreningens verksamhet och delar ut diverse 
informationsmaterial. 

§ 70 

Innerstadsstrategin 

Förvaltningen informerar om innerstadsstrategin med hjälp av ett bildspel. 
Samråd hålls till 15 november och en färdig plan beräknas vara klar våren 2016. 

§ 71 

Fritidsvaneundersökning 

Förvaltningen redogör för pågående fritidsvaneundersökning som sker i samverkan med 
kulturförvaltningen. Det är en enkätundersökning med förhoppning om att få in 2 000 svar. 

§ 72 

Bälinge konstgräs 

Förvaltningen redogör för aktuellt läge gällande konstgräs och belysning vid fotbollsplan i 
Bälinge. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-07 

§ 73 

Sunnersta AIF: Ansökan om omprövning av driftstöd 
IFN-2015-0097 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att avslå omprövning av driftstöd från Sunnersta AIF då ingen ansökan inkommit. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-09-16 från förvaltningen. 

Sunnersta AIF har skrivit till stadsbyggnadsförvaltningen om uteblivet driftstöd. Föreningen 
ansöker om att stadsbyggnadsförvaltningen ska ompröva och ändra sitt beslut om avslag på 
driftstöd för verksamhetsåret 2014. Föreningen anser att utebliven ansökan beror på tekniska 
problem och vädjar att förvaltningen ska ta hänsyn till detta. 

Förvaltningen har vid ett par tillfällen skickat ut påminnelse via e-post till samtliga 
bidragsberättigade föreningar om att det är dags att ansöka för perioden gällande bidrag. 

Enligt gällande bidragsregler så tas ansökan inte upp till behandling om den inkommer mer än 28 
dagar försent eller att begärda kompletterade handlingar uteblir. 
Någon ansökan om driftstöd har inte inkommit till förvaltningen från Sunnersta AIF. 

Yrkande 
Ordföranden yrkar att föreliggande att-sats avslutas ...."då ingen ansökan inkommit." 

Övriga ledamöter bifaller yrkandet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-07 

§ 74 

Uppsala Atletklubb: Ansökan om omprövning av driftstöd 
IFN-2015-0087 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att avslå omprövning av driftstöd från Uppsala Atletklubb då ingen ansökan inkommit. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-09-16 från förvaltningen. 

Uppsala Atletklubb har skrivit till stadsbyggnadsförvaltningen om uteblivet driftstöd. Föreningen 
ansöker om att stadsbyggnadsförvaltningen ska ompröva och ändra sitt beslut om avslag på 
driftstöd för verksamhetsåret 2014. Föreningen anser att utebliven ansökan beror på tekniska 
problem och vädjar att förvaltningen ska ta hänsyn till detta. 

Förvaltningen har vid ett par tillfällen skickat ut påminnelse via e-post till samtliga 
bidragsberättigade föreningar om att det är dags att ansöka för perioden gällande bidrag. 

Enligt gällande bidragsregler så tas ansökan inte upp till behandling om den inkommer mer än 28 
dagar försent eller att begärda kompletterade handlingar uteblir. 
Någon ansökan om driftstöd har inte inkommit till förvaltningen från Sunnersta AIF. 

Yrkande 
Ordföranden yrkar att föreliggande att-sats avslutas ...."då ingen ansökan inkommit." 

Övriga ledamöter bifaller yrkandet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-07 

§ 75 

Uppdragsbeskrivning-lokalförsörjningsplan Idrott och Fritid 
IFN-2015-0110 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till uppdragsbeskrivning. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-09-23 från förvaltningen. 
Förvaltningen föredrar ärendet. 

Lokalförsötjningsplanens syfte är att skapa ett väl underbyggt beslutsunderlag till mål och budget 
och verksamhetsplan. Planen är dessutom ett verktyg för långsiktig och kontinuerlig utveckling av 
befintliga och nya idrotts- och fritidsanläggningar. Uppdragets mål är att skapa ett beslutsunderlag 
som ger goda förutsättningar att tillhandahålla målgruppsanpassade idrotts- och fritidsanläggningar 
i ett långsiktigt perspektiv. 
En grundläggande del i detta arbete är att genom undersökning, kartläggning och analyser skapa ett 
gediget underlag som möjliggör träffsäker utveckling och planering i ett långsiktigt perspektiv. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-07 

§ 76 

Upsala IF Friidrott och Uppsala Innebandy Allians ansöker om att få 
föreningsbidraget utbetalt för IFU Arena i sept/okt 
IFN-2015-0103 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att utbetala ett förskott om sammanlagt 8 miljoner kronor på 2016-års föreningsbidrag till Uppsala 
IF friidrott och Uppsala Innebandyallians, och 

att förskottet ska avräknas genom att betalplaner för föreningsbidraget tidigareläggs ett halvår 
varigenom den sista halvårshyran uteblir. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-09-23 från förvaltningen. 
Förvaltningen föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktige har 11-12 juni 2012, § 137 beslutat att Uppsala IF friidrott och Uppsala 
Innebandyallians ska få ett föreningsbidrag om 16 miljoner kronor per år under 25 år för att kunna 
uppföra och driva en arena för friidrott inomhus och innebandy. Kommunfullmäktige har därefter 
även beslutat, den 29 november 2013, § 279, om att ge de båda organisationerna en borgen om 315 
miljoner kronor för att de ska kunna finansiera bygget av arenan. 

Idrotts- och fritidsnämnden har genom beslut fastställt ett avtal om föreningsbidrag, och även 
beslutat om ett hyresavtal, där nämnden på dagtid hyr del av arenan för skolans behov. 

Arenan byggs på Gränby sportfalt och de båda parter som svarar för arenan, Uppsala IF friidrott och 
Uppsala Innebandyallians, har inkommit med en begäran om att få föreningsbidraget utbetalt under 
september/oktober 2015 för att täcka de kostnader föreningarna har knutet till att starta verksamhet i 
arenan. 
Arenan beräknas stå klar för användning från sommaren 2016. 

För att skapa tydlighet om hur ett sådant förskott kan återbetalas har en dialog förts med 
föreningarna varvid förslaget är att förskottet innebär en tidigareläggning av betalplanen med ett 
halvår, det vill säga förskottet utbetalas utan att anläggningen står klar. Det innebär att hela 
betalplanen förskjuts ett halvår varigenom den sista halvårshyran i den 25-åriga betalplanen uteblir 
då den betalats i förskott. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-07 

§ 77 

Uppföljning av det drogpolitiska programmet 
IFN-2015-0134 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att utse avdelningschef Jan Malmberg att svara på intervju om det drogpolitiska programmet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger på bordet skrivelse 2015-09-01 från socialförvaltningen. 

Socialnämnden kommer under hösten 2015 att genomföra en intervjuundersökning med företrädare 
för nämnden och bolag om Uppsala kommuns drogpolitiska program. En uppföljning ska enligt det 
drogpolitiska programmet göras av varje nämnd, styrelse och bolag som ska lämnas till 
socialnämnden. Socialnämnden har ansvaret för att årligen göra en samlad värdering och 
återrapportera till kommunstyrelsen. 

En intervjuundersökning genomförs under perioden oktober-december 2015. Varje nämnd eller 
bolag ska utse en person som ska svara på intervjun. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-07 

§ 78 

Fråga från Torkel Kjösnes (KD) gällande bandyhall 

Torkel Kjösnes undrar om det är riktigt att en bandyhall eventuellt ska byggas vid 
båtuppläggningsplatsen vid Fyrisån. 

Förvaltningen svarar att det är ett gammalt förslag. 
Vad gäller elitbandyns placering så utreds studenternas mot Gränby. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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