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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-03-17
Plats och tid:

Stadshuset, KS-salen, klockan 15:00-18:20

Beslutande:

Rickard Malmström (MP), ordf. Ersättare:
Loa Mothata (S), 1:e vice ordf.
Markus Lagerquist (M), 2:e vice
ordförande
Lars Madej (S)
Pavlos Cavelier Bizas (S)
Helena Nordström-Källström
(MP)
Huseyin Alpergin (V)
Helen Brodin Rheindorf (M)
Maffias Kullberg (M)
Erik Forss (L)
Mikael Eriksson (C)

Övriga:

Representanter från Storvreta innebandyklubb och representanter från Uppsala kommun
Sport- och rekreationsfastigheter AB.

Utses att justera:

Erik Forss (L)

Justeringens
plats och tid:

Fanny Lagh (M)
Karin Söderberg (V)
Torkel Kjösnes (Kl))
Ida Netzel (MP)

Paragrafer: 19 - 34

Mtionsgatan 12, 23 mars 2016
1

Underskrifter:
We:karel MalinsirtSm, ordförande
td

Erik Forss, justerare
A

P
Annie Arkebäck Moffit, sekreterare
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:

2016-03-17

Datum för
anslags uppsättande: 2016-03-24
Förvaringsplats
för protokollet:

7

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2016-04-14
2016-04-15

Stadsbyggnadsförvaltningen

Underskrift:

Annie Arkebäck MoKn
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-03 -17

§ 19

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa föreliggande föredragningslista.

§ 20

Föreningsinformation
Representanter för Storvreta innebandyklubb informerar om verksamheten.
Nämnden tackar för informationen

§ 21

Avrapportering arenafrågor
Representanter från Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB redogör för projektet
Studenternas arena, visar förklarande ritningar och redovisar även tidsplanen för hela arenabygget.
Nämnden tackar för informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-03 -17

§ 22

Nytt driftavtal Fyrishov
Förvaltningen redogör för nuvarande avtal och frågeställningar som nämnden bör ta ställning till
inför ett nytt driftavtal med Fyrishov.
Nämnden diskuterar frågeställningarna.
Förvaltningen tar med sig nämndens framförda synpunkter vid kommande diskussioner med
Fyrishov inför nytt driftavtal.

§ 23

Uppdrag jämställdhetsintegrering
Förvaltningen redogör för nämndens uppdrag att driva jämställdhetsintegrering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-03 -17

§ 24

Månadsuppföljning per februari 2016
IFN-2016-0041
Beslut
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per februari 2016.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2015-03-14 från förvaltningen.

Nämndens resultat per februari uppgår till +2,5 mnkr (+10,5 mnkr föregående år). Detta resultat är
inte fullständigt periodiserat. Efter justering av periodiseringen uppgår resultat till omkring
+10 mnkr.
Då nämnden i budget fått resurser för att möta kostnader för anläggningar som ännu inte tagits i
drift, är ett positivt resultat att förvänta för helåret. I samband med månadsuppföljning per mars
görs en ny bedömning för att sedan kunna lämna årets första prognos per april.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-03-17

§ 25
Ändrad inriktning i bidragsbudgeten för 2016
IFN-2016-0032
Beslut
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att avsätta 500 000 kronor från bidragsbudgeten till integrationsprojekt under 2016 enligt
föredragning i ärendet, och
att delegera beslut inom denna ram för angivet ändamål, i enlighet med den prioritering som
framgår av kommunstyrelsens beslut om medel till ideella sektorn för främjande av integration,
till avdelningschefen för idrott och fritid.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-02-25 från förvaltningen.
Uppsala kommun står inför stora utmaningar när det gäller att hantera det omfattande stora
flyktingmottagandet och den integrationsprocess som följer på mottagandet. Boende, vård och
omsorg samt fritid ska fås till en helhet. I idrotts- och fritidsnämndens uppdrag ingår bland annat att
arbeta med integration, jämställdhet och jämlikhet samt att tillgodose att barn och unga har en aktiv
fritid.
För utvecklingsprojekt kan föreningar ansöka om stöd för att göra särskilda tidsbegränsade insatser.
Vid bedömning prioriteras bland annat integration och jämställdhetsarbete. Enligt nuvarande regler
kan stöd uppgå till max 100 000 kronor per år och förening samt förlängas upp till max tre år.
Nuvarande förfarande är relativt omfattande vad gäller krav på projektansökan och redovisning. För
att underlätta ansökning och öka fokusering på integration föreslås att särskilda medel avsätts för
detta ändamål och att en nämndöverskridande beredning genomförs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-03-17

§ 26

Allaktivitetshus
IFN-2016-0043
Beslut
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att förändra verksamhet och målgrupp för allaktivitetshuset och därvid sluta en överenskommelse
med kulturnämnden att från och med 1 april 2016 svara för drift av verksamheten enligt
"Överenskommelse om drift och inriktning för allaktivitetshus",
att ersättningen till kulturnämnden för uppdraget ska för 2016 uppgå till 1,8 mnkr och från 2017
ti111,9 mnkr per år, och
att kostnaden för besökare ska reduceras i relation till vad som gällt hitintills och debiteras enligt
prislista.
Reservationer
Markus Lagerquist (M), Fl&ne Brodin Rheindorf (M), Mathias Kullberg (M), Erik Forss (L), och
Mikael Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande enligt bilaga 1.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-03-03 från förvaltningen.
Allaktivitetshuset i fd Slotts senapsfabrik har drivits sedan 2012 med en inriktning mot skate,
klättring, bouldering samt dans/rytmik. För verksamhetsdriften har Klättercentrum Stockholm AB,
företaget, svarat. Företaget fick uppdraget genom en offentlig upphandling. Uppdraget upphör den
31 mars enlig avtal.
Ägaren till den fastighet där Allaktivitetshuset ligger har för avsikt att riva byggnaden för att istället
uppföra bostadshus. Då Uppsala kommun har ett gällande hyreskontrakt på lokalen har
fastighetsägaren ansvar att ordna ny lokal. Arbete på ny lokal pågår och hyresavtal beräknas finnas
inom kort. Som kompensation för att flytta erhåller Uppsala kommun en ersättning om 6,760 mnkr
vilket kan ökas med 1,690 mnkr om kommunen kan påvisa att kostnaderna för flytt är högre.
Inriktningen av verksamheten i Allaktivitetshuset har huvudsakligen attraherat pojkar samt män.
Aldersmässigt har merparten av besökarna varit över 20 år. För att ändra inriktning, nå ny
målgrupp, bredda verksamheten, få en jämnare könsfördelning bland besökarna samt sänka
kostnaden för besökarna föreslås en övergång till egen regi för verksamheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-03-17

Yrkanden
Ordföranden Rickard Malmström (MP) yrkar med stöd av Loa Mothata (S), Lars Madej (S), Pavlos
Cavelier Bizas (S), Helena Nordström-Källström (MP) och Huseyin Alpergin (V) bifall till liggande
förslag.
Markus Lagerquist (M) yrkar med stöd av FMkne Brodin Rheindorf (M), Mathias Kullberg (M),
Erik Forss (L), och Mikael Eriksson (C)
att ärendet återremitteras för att ge möjlighet till en kartläggning av befintliga lokaliteter och en
ordentlig analys av vilka verksamheter som bör finnas i ett framtida allaktivitetshus. När detta är
gjort bör den beslutande verksamheten i dess helhet upphandlas för att kunna ge nämnden möjlighet
att jämföra kvalité och kostnader i alternativen egen drift eller extern ideell eller privat aktör. Detta
för att ta ansvar för kommuninvånarnas pengar och säkerställa bästa möjliga kvalitativa verksamhet
till lägsta möjliga kostnad, och
att den nuvarande entreprenörens avtal om drift av Aktivitetshuset förlängs genom
direktupphandling med hänvisning till att synnerliga skäl finns enligt LOU 2007:1091.
Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för eget yrkande.
Votering begärs och verkställs.
Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja och den som bifaller Markus Lagerquist yrkande
röstar nej.
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden i enlighet med ordförandens yrkande.
Ja-röster avges av Loa Mothata (S), Lars Madej (S), Pavlos Cavelier Bizas (S), Helena NordströmKällström (MP), Huseyin Alpergin (V), och Rickard Malmström (MP).
Nej-röster avges av H&ne Brodin Rheindorf (M), Mathias Kullberg (M), Erik Forss (L), Mikael
Eriksson (C), och Markus Lagerquist (M).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-03 - I 7

§ 27

Preliminär hyresoffert avseende nya Tiundaskolan
IFN-2016-0042
Beslut
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att vad avser idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområde godkänna upprättat preliminär
hyresoffert från Uppsala kommun Skolfastigheter AB, enligt redovisning i ärendet.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-02-25 från förvaltningen.

Tiundaskolan har under flera år varit i byggnadstekniskt dåligt skick och skollokalerna är inte
ändmålsenliga. Tiundaskolans tomt har en potential att utvecklas för att tillgodose ett ökat behov
inom förskola och grundskola, med en yteffektiv och modern energieffektiv byggnad som
inrymmer förskola och grundskola årskurs F-9 med tillhörande utemiljö, samt en fullstor idrottshall.
En ny detaljplan har tagits fram för de nya behoven på tomten. Planen vann laga kraft under
november månad 2015. Detaljplanen anger möjlighet att bygga både skola och förskola samt en
fullstor idrottshall. Uppsala kommun Skolfastigheter AB har arbetat tillsammans med
stadsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen för att tillgodose det behov som
respektive verksamhet har och har nu presenterat en preliminär hyresoffert.
Vid antagande av hyresofferten går projektet vidare med projektering och färdigställande. Offerten
gäller en ny F-9 skola om 10 674 kvm för 900 elever, en förskola om 1238 kvm LOA för 144 barn
samt en fullstor idrottshall 2500 kvm LOA. Extra kökskapacitet om 100 kvm LOA är också
inkluderad i offerten, med avsikt att försörja närbelägna mindre enheter. Utbildningsnämnden har
att finansiera en bashyra om totalt ca 26,7 miljoner kronor och idrotts- och fritidsnämnden har att
finansiera en bashyra om ca 5,5 miljoner kronor. Målbilden för projektet är att utifrån den
preliminära hyresofferten aktivt arbete för att sänka kostnaderna ytterligare i det fortsatta arbetet.

Justerandes sign
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-03-17

§ 28
Åtgärder för ökad jämställdhet och jämlikhet
IFN-2016-0040
Beslut
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att utreda och återkomma till nämnden med förslag till
förändringar inom nämndens regelverk för att uppnå 'ökad jämställdhet och jämlikhet,

att utredningen även ska omfatta förhållandet att alltfler barn- och unga väljer att lämna den
föreningsorganiserade idrotten, och

att utredningen ska innehålla en analys av jämställdhetsperspektivet i nämndens budget.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-02-25 från förvaltningen.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslås få nämndens uppdrag att, i enlighet med verksamhetsplanen
2016 och kommunfullmäktiges uppdrag om arbete med jämställdhetsintegrering i all kommunal
service, utreda och återkomma till nämnden med förslag till förändringar inom nämndens regelverk,
som leder till ökad jämställdhet och jämlikhet inom nämndens verksamhetsområde. Utredningen
ska även omfatta att alltfler barn- och unga väljer att lämna föreningsorganiserade idrotten samt en
analys av jämställdhetsperspektivet i nämndens budget.

Justerandes sign
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-03-17

§ 29
Detaljplan för Norra Bäcklösa granskning, dnr PLA-2014-000032
IFN-2016-0034
Beslut
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till yttrande, och
att sända detsamma till plan-och byggnadsnämnden.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-02-22 från förvaltningen.
Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts att yttra sig över granskningshandlingen för detaljplanen
för Norra Bäcklösa. Även om området inte medger planlagd idrottsmark innehåller förslaget en
särskild beskrivning av planens konsekvenser för idrott och fysisk aktivitet och de möjligheter som
ändå medges i det kommande parkområdet. Planprocessen har beaktat idrotts- och fritidsnämndens
ansvarsområde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-03-17

§ 30
Detaljplan Storvreta centrum samråd, dnr PLA-2012-20245
IFN-2016-0031
Beslut
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att anta förvaltningens förslag till yttrande, och
att sända detsamma till plan-och byggnadsnämnden.
Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-02-22 från förvaltningen.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av Storvreta centrum med ny bebyggelse för
bostäder och centrumverksamhet, nytt torg och upprustning av befintliga gator.
Förvaltningen anser att planen inte har någon påverkan inom nämndens ansvarsområde och föreslår
nämnden att anta förslag till yttrande och att sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-03-17

§ 31

Program mot våld i nära relation
IFN-2016-0037
Beslut
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till yttrande över förslaget till program mot våld i nära relation, och
att sända detsamma till socialnämnden.

Sammanfattning
Idrotts och fritidsnämnden har ombetts att lämna remissyttrande över socialnämndens förslag till
program mot våld i nära relation. Nämnden tillstyrker förslaget och är beredd att, inom sitt
ansvarsområde, bidra till att programmets syfte uppnås.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-03 -17

§ 32

Blandade anmälningsärenden idrotts- och fritidsnämnden 17 mars 2016
IFN-2016-0030
Beslut
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga anmälda anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendet
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger från förvaltningen 2016-03-08.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 8 februari 2016.
Protokollsutdrag 10 februari 2016, § 12, från kommunstyrelsen avseende "Medlemskap i
Partnerskap Elitidrott Uppsala 2016-2017".
Medlemstidning 1/2016 Fyrisgården, mötesplatsen.
Medlemstidning Båtliv för svenska båtunionen 1/2016.
Häst & Ryttare 1/2016.
Detaljplaner som har vunnit laga kraft: del av kvarteret Diset, Ångströmlaboratoriet, sydvästra
Gränby centrum, del av kvarteret Rosenberg, Fjärdingen 12:5 och 12:6, Sunnersta 82:9.
Protokollsutdrag 2016-02-29, § 34, från kommunfullmäktige gällande valärenden.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-03-17

§ 33

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 8 februari
2016
Beslut
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 34

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 17 februari 2016
Beslut
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Den rödgröna majoritetens hantering av ärende har präglats av stor oskicklighet. Dåligt
förberedda ärenden genererar bristfälliga underlag och förlängningen dåliga beslut. Den
private entreprenörens avtal löper ut den 31 mars 2016. Detta har rimligen varit känt hos
majoriteten sedan avtalet tecknades under föregående mandatperiod. Majoritetens valde
att utan något politiska underlag eller idé avseende verksamhetens framtida innehåll,
kostnader och analys av befintlig verksamhet via ett pressmeddelande meddela den private
entreprenören att avtalet sägs upp med hänvisning till att fler killar än tjejer åker skateboard
och klättar på väggar. De senaste turerna avseende miljöpartiets olika uppfattningar i de två
berörda nämnderna kultur- respektive I- F drar ett löjets skimmer över majoriteten och
kostar skattebetalarna tusentals kronor i ett extrainsatt nämndsammanträde med
tillhörande arvoden, tjänstemannanärvaro och kompensation för förlorad arbetsförtjänst.
Hanteringen av ärendet är ett skolboksexempel på hur man inte skall hantera politiska frågor
eller behandla enskilda näringsidkare. Majoritetens hantering av frågan kostar
skattebetalarna pengar, skadar förtroendet mellan företagare och politik samt riskerar att
slå sönder en väl fungerande verksamhet. Priset för den rödgröna majoritetens beslut, byggt
på en trött och omodern vänsterideologisk övertygelse att allt blir bättre om politiker styr
över detaljerna, är alla de som idag besöker klättercentret och alla skattebetalare.
Majoriteten ger svar från 1976 på 2016 års politiska frågor. För oss i alliansen är det istället
två principer som styr, att varje beslut skall grundas i ett väl genomarbetat underlag samt att
verksamheter, privat/ ideellt och kommunalt drivna, skall behandlas med respekt och i
dialog. Om en ordentlig upphandling visade att det billigaste och bästa för kommunen vore
drift i egen regi skulle vi stötta ett sådant beslut. Skattebetalarna har rätt att förvänta sig
politiker som inte drivs av förenklade ideologiska lösningar utan ser till medborgarnas bästa
och tar ansvar för varje skattekrona.
Uppsala den 17 mars 2016

Markus Lagerquist
2: e vice ordf
(m)
Helene Brodin Rheindorf
Ledamot
(m)
Mathias Kullberg
Ledamot
(m)
Erik Forss
Tjänstgörande ersättare
(lib)

