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Uppsala,, 	 IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-29 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Storskogen, 15:00 

Rickard Malmström (MP), 
Ordförande 
Loa Mothata (S), 1:e vice 
ordförande 
Markus Lagerquist (M), 2:e vice 
ordförande 
Marcus Wennström (S) 
Leif Wahlström (S) 
Helen Brodin Rheindorf (M) 
Helena Nordström-Källström 
(MP) 
Karin Lawenius (FP) 
Mikael Eriksson (C) 

Ersättare: Pavlos Cavelier Bizas (S) 
Karin Söderberg (V) 
Erik Forss (FP) 
Torkel Kjösnes (KD) 

Tjänstemän: Mats Norrbom 
Barbro Rinander 
Peter Eriksson 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

      

Paragrafer: 65 - 67 

       

       

       

       

       

Rickard Malmström, ordförande 

  

  

Mikael 	ssonjusterare 

Lina Rutberg, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Idrotts- och fritidsnämnden 
2015-09-29 

2015-09-30 
Sista dag för överklagande: 	2015-10-21 
Datum för anslags nedtagande: 2015-10-22 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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fäupenlo, 	IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-29 

§ 66 

Remiss: Mål och budget 2016-2018 
IFN-2015-0119 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 avseende de delar som 
omfattar nämndens ansvarsområde 

att förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som Mål och budget 2016 med plan för 
2017-2018 innehåller avseende nämndens ansvarsområde 

att de inriktningsmål, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som Mål och budget 2016 med plan 
för 2017-2018 innehåller ska i tillämpliga delar utgöra bas för nämndens verksamhetsplan för 2016 

att taxa avseende markeringsavgift ska föreslås vara oförändrad under 2016 

att föreslå att anslaget på 443 tkr för bidrag till bygdegårdsföreningarnas investeringar överförs från 
idrotts- och fritidsnämnden till kulturnämnden from 2016 

att föreslå att anslaget på 1035 tkr för bidrag till föreningsrådet respektive diskrimineringsbyrån 
överförs från idrotts- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen from 2016 

att föreslå att anslag på netto 90 tkr för drift elljusspår respektive friluftsområden överförs från 
gatu- och samhällsmiljönämnden till idrotts- och fritidsnämnden enligt fördragning i ärendet 

att till kommunstyrelsen översända nämndens yttrande enligt förslag, bilaga, samt 

att nämndens verksamhetsplan för 2016 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 
december 2015. 

Utdragsbestyrkande 

76 
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2 upelalki 	IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-29 

Reservation 
Markus Lagerquist (M), Helen Brodin Rheindorf (M), Karin Lawenius (FP), Mikael Eriksson (C) 
och Torkel Kjösnes (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Yrkanden 
Markus Lagerquist (M), Helen Brodin Rheindorf (M), Karin Lawenius (FP), Mikael Eriksson (C) 
och Torkel Kjösnes (KD) yrkar följande: 

Att nämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram ett förslag där nettokostnaderna endast ökar med 2,8 %. 

Att nämnden uppdrar till förvaltningen att komma med förslag motsvarande 2 % ökning avseende nämndens 
olika avgifter. 

Att nämnden uppdrar till förvaltningen att komma med förslag till hur idrottsstaden Uppsala i ett nationellt 
perspektiv kan förbättra sig både avseende bredd och elit. 

Omröstningsresultat 
Votering begärs. Ordförande ställer proposition på eget förslag och alliansens förslag. 

JA-röst för eget förslag. 
NEJ-röst för alliansens förslag. 

Rickard Malmström (MP), Loa Mothata (S), Marcus Wennström (S), Leif Wahlström (S), Helena 
Nordström-Källström (MP) och Karin Söderberg (V) avger JA-röster. 

Markus Lagerquist (M), Helen Brodin Rheindorf (M), Karin Lawenius (FP), Mikael Eriksson (C) 
och Torkel Kjösnes (KD) avger NEJ-röster. 

Ordförande finner att det egna förslaget har vunnit med sex JA-röster mot fem NEJ-röster. 

Sammanfattning 
En ny budgetprocess och budgetstruktur, Mål och budget, beslutades av kommunstyrelsen i 
december 2014. I mål och budgetprocessen finns beskrivet att respektive nämnd ska ta ställning till 
förslag om Mål och budget avseende nämndens ansvarsområde och ekonomiska förutsättningar före 
det att beslut om Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 fattas i kommunfullmäktige. 

Nämnden ska upprätta en verksamhetsplan för 2016 utifrån de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag 
och ekonomiska förutsättningar som Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 innehåller. 
Nämndens verksamhetsplan för 2016 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 december 
2015. 

Inriktningsmålen i Mål och budget är uppdelade på kommungemensamma mål som gäller för hela 
kommunorganisationen och de kommunala bolagen samt inriktningsmål kopplade till specifika 
nämnder. Ett resultatindikatorpaket för uppföljning av inriktningsmålen kommer att kompletteras 
till handlingen inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. 

   

  

Utdragsbestyrkande 
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2 Uppsala  ai 	 IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-29 

Nämnden ska förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som Mål och budget 2016 med 
plan för 2017-2018 innehåller avseende nämndens ansvarsområde. Nämnden har i sin 
verksamhetsplan att förhålla sig till samtliga kommungemensamma inriktningsmål samt mål riktade 
till nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-09-18 
Förslag till yttrande 2015-09-18 
Mål och Budget 2016 med plan för 2017-2018 

Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 

  

Utdragsbestyrkande 
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