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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-07 

Stationsgatan 12, lokal Matsalen plan 7, klockan 15.00 -16.00 

Beslutande: Ersättare: Torkel Kjösnes (K.D) tom § 112 
Birgit Moberg (S) 
Tobias Nordquist (V) 
Erik Dagnesjö (S) 
Martin Thulin (MP) 

Övriga 
deltagare: 

Rickard Malmström (MP), 
Ordförande 
Loa Mothata (S), 1:e vice 
ordförande 
Mohamad Hassan (L), 2:e vice 
ordförande tom § 112 
Torkel Kjösnes (K13) from § 113 
Leif Wahlström (S) 
Lars Madej (S) 
Madeleine Andersson (M) 
Robin Kronvall (M) 
Finn Hedman 
Huseyin Alpergin (V) 
Bodil Frick (L) 
Mikael Eriksson (C) 

Mats Norrbom förvaltningsdirektör, Josefine ikhrman avdelningschef, Sten Larsson 
och Erik Löhman projektledare, Yvonne Mode controller, Mats Benker enhetschef, 
och Wilhelm Widerholm och Ewa Wennmark strateger 

Annie Arkebäck Moren, sekreterare 

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

Organ: Idrotts- och fritidsnämnden 
Datum: 2018-11-07 Sista dag att överklaga: 2018-12-07 
Anslag sätts upp: 2018-11-16 Anslaget tas ner: 2018-12-07 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.0 sala.se  och stadsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift: 
Annie Arkebäck Moren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 18-1 1-07 

§ 109 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att informationsärende 5. Studenternas, utgår, 

att uppta anmälan om särskild aktivitet med partigrupp, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 110 

Program för elitidrott 

Förvaltningen informerar om det pågående arbetet med att ta fram ett särskilt styrdokument för 
elitidrott. Programmet beräknas komma upp i nämnden för beslut första halvåret 2019. Därefter fattas 
beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

§ 111 

Bandybanorna på Studenternas 

Förvaltningen ger en nulägesrapport om bandybanorna på Studenternas. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-07 

§ 112 

Månadsuppföljning per september 2018 
IFN-2018-0042 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per september 2018. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-22 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med 6,2 mnkr, vilket är 
1,0 mnkr högre än prognosen per september. Verksamhetens kostnader är 1,4 mnkr lägre än prognosen 
samtidigt är intäkterna 0,5 mnkr lägre. 

Gottsundabadet har genomgått en stor renovering, i prognosen beräknades en höjd hyra från september 
men den faller inte ut förrän i oktober. För att klara samordning och kontroll av projektet Studenternas 
har en extern konsult anlitats till en kostnad om 0,5 mnkr till och med september. Driften av 
anläggningarna går enligt plan och har en liten positiv avvikelse jämfört med prognosen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-07 

§ 113 

Särskild insats Uppsala handikappidrott 
IFN-2018-0170 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att avsätta 257 000 kr från bidragsbudgeten till en särskild insats för Uppsala handikappidrott som en 
engångsinsats. 

Reservation i form av ett särskilt yttrande tillika ersättaryttrande 
Madeleine Andersson (M), Robin Kronvall (M), Mikael Erikson (C) och Torkel Kjösnes (KD) 
reserverar sig i ärendet då revisor för Uppsala Handikappidrott påtalat vikten om en balanserad budget 
för 2018, vilket de inte gjort. Vi vill gärna se en ny budget för 2019 innan medel betalas ut. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-20 från förvaltningen. 

Föreningen Uppsala handikappidrott har varit i kontakt med förvaltningen om deras ekonomiska 
situation, där de ber om hjälp för att inte gå i konkurs. 

Utdragsbestyrkande Justeran s sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 18-1 1-07 

§ 114 

Förändring av regelverket för driftstöd 
IFN-2018-0105 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förslag till förändring av regelverket för driftstöd enligt ärendets bilaga. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-10-08 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden ger föreningsbidrag genom driftstöd till föreningar som förfogar över egna 
anläggningar. 
Förvaltningen föreslår att regelverket förändras enligt bilagt förslag. Föreningar kan härigenom ansöka 
hos nämnden om att driftstöd för fasta kostnader (hyra/arrende) utbetalas i förskott till föreningar som 
godkänts för att få anläggningsstöd. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-07 

§ 115 

Anmälan av särskild aktivitet med partigrupp 

Loa Mothata (S) anmäler att (S) ska ha särskild aktivitet med partigrupp 17 december 2018, 
eftermiddag. 

Madeleine Andersson (M) anmäler att (M), (C), och (I(D) ska ha särskild aktivitet med partigrupp 28 
november 2018, klockan 9.00 — 12.00. 

§ 116 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 20 
september 2018 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Justera des sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 18-1 1-07 

§ 117 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 26 september 2018 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 118 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm, idrotts- och fritidsnämnden 7 
november 2018 
IFN-2018-0030 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

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

1. Protokoll från KPR — Kommunala pensionärsrådet, 21 september 2018. 

2. Veckobrev från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting 9 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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