
IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

1(10) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-21 

Plats och tid: Stationsgatan 12, lokal Bergius, klockan 15.00-16.45 

Beslutande: Rickard Malmström (MP), Ersättare: Erik Dagnesjö (S) 
Ordförande Martin Thulin (MP) 
Leif Wahlström (S) Tobias Nordquist (V) 
Lars Madej (S) Torkel Kjösnes (1(13) 
Birgit Moberg (S) 
Madeleine Andersson (M) 
Mattias Kullberg (M) 
Ida Netzel (MP) 
Huseyin Alpergin (V) 
Karin Lawenius (L) 
Erik Forss (L) 
Mikael Eriksson (C) 

Övriga 
deltagare: Josefine Åhrman avdelningschef, Sten Larsson idrottschef, Yvonne Mode ekonomi-

Chef, Tuija Kulma fritidsstrateg, Mikael Malm och Mats Benker enhetschefer 

Utses att justera: Madeleine Andersson Paragrafer: 107 - 120 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Stationsgatan 12, onsdag 29 november 2017 

 

Riekard Ma I inström (M13), ordförande Madeleine Andersson (M), justerare 

Annie Arkebäck Moren, sekreterare 

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

Organ: Idrotts- och fritidsnämnden 
Datum: 2017-11-21 
Anslag sätts upp: 2017-11-30 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.0 psala.se  och stadsbyggnadsförvaltningen 

J. 

Underskrift: 
Annie Arkebäck Morn 

Sista dag att över ldaga: 2017-12-21 
Anslaget tas ner: 2017-12-22 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

2(10) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantriidesdatum: 2017-11-21 

§ 107 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att informationsärendet om SM-finalen i bandy utgår, 

att uppta förslag från Mathias Kullberg (M) gällande uppdatering av simhallarnas uppdrag 
och frågor gällande tryggheten i och kring boll- och spelhallar i Gottsunda, och 

att i övrigt fastställa föredragningslistan. 

§ 108 

Österängen 

Förvaltningen redogör för förbättringarna som ska ske vid Österängens idrottsplats och dess framtida 
möjliga användande. 

§ 109 

Gräsmattan studenternas 

Förvaltningen redogör för aktuell status på Studenternas gräsmatta. 

§ 110 

Löten omklädningsrum, läget inför cupmatcher 

Förvaltningen redogör för tidplanen gällande byggandet av omklädningsrum på Lötens sport-fält. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatuin: 2017-11-21 

§ 111 

Månadsuppföljning per oktober 2017 
IFN-2017-0032 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per oktober 2017 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-11-15 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar per oktober ett överskott med 6,9 mnkr fördelat på 
Systemledning 6,1 mnkr och Egen regi 0,8 mnkr. Jämför med prognosen per oktober uppgår 
differensen till - 0,3 mnkr för Systemledning och + 1,2 mnkr för Egen regin. Bedömningen är att 
helårsprognosen kommer att bli svår att uppnå. Utfall och analys per oktober pekar mot ett resultat för 
helåret i intervallet + 6,0 mnkr — + 7,0 mnkr jämfört med augustiprognosens + 7,5 mnkr. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-21 

§ 112 

Partnerskap vid idrottsarrangemang 
IFN-2017-0207 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att uppdra åt förvaltningen att verka tillsammans med föreningslivet i partnerskap för att genomföra 
idrottsarrangemang och cuper inom kommunen, 

att inom upprättade partnerskap reducera avgiften för övernattning i skolsalar och idrottshallar samt 
förhyrning av matbespisning med 50 procent, och 

att inom upprättade partnerskap bistå föreningen med kommunikationsinsatser för 
idrottsarrangemang. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-10-30 från förvaltningen. 

Idrottsarrangemang av olika slag är en mötesplats för barn och ungdomar oavsett kön eller nationalitet, 
med idrotten som en gemensam nämnare. Ett utmärkt medel för att stärka integration och gemenskap. 

Genom att upprätta samarbete genom partnerskap med arrangerande förening underlättar idrotts- och 
fritidsnämnden föreningarnas arbete med idrottsevenemang. Dels genom reducerade avgifter för 
övernattning i skolor och förhyrning av matbespisning samt genom att bistå föreningar med att 
säkerställa idrottsanläggningar för spel, skolor för övernattning, matbespisningsmöjligheter, lokalvård 
och transporter. I upprättade partnerskap bistår nämnden även med kommunikationsinsatser. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-21 

§ 113 

Avtal om projektledning Elitidrott Uppsala 2018 
IFN-2017-0161 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna projektrapport för Elitidrott Uppsala 2015 —2017, 

att förlänga befintligt avtal med Destination Uppsala AB för projektledning av Elitidrott Uppsala 
2016 — 2017, med ersättningsnivå 250 000 kronor, att gälla till och med 31 december 2018, och 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att utreda, och senast 30 november 2018, återkomma med 
förslag på nytt avtal för kommunens fortsatta medverkan i Elitidrott Uppsala. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-10-18 från förvaltningen. 

Från oktober 2014 har Destination Uppsala enligt avtal med idrotts och fritidsnämnden svarat för 
projektledning av partnerskapet. Nuvarande avtal upphör att gälla 31 december 2017. 

I en rapport sammanfattas verksamheten som Elitidrott Uppsala genomfört 2015 —2017. 

Förvaltningen återkommer vid nämndens sammanträde i november med förslag om nytt avtal för 
projektledning av Elitidrott Uppsala. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-21 

§ 114 

Behovsprogram idrottslokaler vid Johannesbäckskolan 
IFN-2017-0089 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förslaget till behovsprogram för idrottslokaler vid Johannesbäckskolan, 

att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag på hyresavtal för en 11-spels konstgräsplan 
på den befintliga grusplanen vid Johannesbäckskolan, och 

att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag på utförande, inklusive ekonomiska 
konsekvenser, av en hallöverbyggnad genom en övertryckshall över en konstgräsplan vid 
Johannesbäckskolan. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-10-26 från förvaltningen. 

Idrotts och fritidsnämnden anger i ett behovsprogram förutsättningar och krav för nya idrottslokaler 
vid Johannesbäckskolan. Programmet har sin utgångspunkt i nämndens lokalförsörjningsplanering för 
idrottshallar och konstgräsplaner och utgör nämndens del i en koordinerad beställning från berörda 
nämnder av en nybyggnation av Johannesbäckskolan. Idrottslokalerna ska tillgodose behoven under 
såväl skoltid som fritid 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-21 

§ 115 

Lokalförsörjningsplanering konstgräs 
IFN-2017-0198 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna underlaget för lokalförsöijningsplanering av konstgräsplaner enligt förslag, 

att anlägga konstgräsplaner, inklusive omklädningsbyggnad, i Ekebydalen i enlighet med förslag, 
och 

att införliva underlaget för lokalförsörjningsplanering av konstgräsplaner i kommande Mål- och 
budgetprocess samt i nämndens verksamhetsplan 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-11-01 från förvaltningen. 

Underlaget för Idrotts- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplanering som beskriver åtgärder för 
utveckling av konstgräsplaner föreslås införlivas i arbetet med Mål och budget 2019 — 2021. 
Konstgräsplaner bidrar till mer fysisk aktivitet, inte bara för de som deltar i föreningsorganiserad 
fotboll, utan även för spontan idrott och lek. Att öka andelen konstgräsplaner är en framgångsrik 
strategi som bidrar till bättre folkhälsa. 

Genomförande av varje enskild åtgärd från planeringsunderlaget kräver nya beslut av nämnden och 
förutsätter att de inarbetas i Mål och budget och nämndens verksamhetsplan för kommande år. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-21 

§ 116 

Skrivelse från Alliansen i idrotts- och fritidsnämnden med förslag på olika 
åtgärder i Gottsunda vintern 2017 
IFN-2017-0168 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens tjänstehandling som svar på Alliansens skrivelse 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-10-16 från förvaltningen. 

Som svar på Alliansen i idrotts och fritidsnämndens skrivelse om att nämnden ska skapa anläggningar 
för vinteridrott för att kompensera bortfallet av de två nedbrunna idrottshallarna i Gottsunda planeras 
en inhyrning av Svandamshallarna med två iordningställda idrottsytor. Härigenom skapas en lösning 
som minskar effekten för föreningarna av bortfallet av de två hallarna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-21 

§ 117 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 
2017-10-16 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 118 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 2017-10-25 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes ›ign 
1 

10 (10) 

h•Ippsa a 
-KOMMUN IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-21 

§ 119 

Förslag från Mathias Kullberg (M) gällande uppdatering av simhallarnas 
uppdrag 

Mathias Kullberg föreslår att nämnden uppdrar till förvaltningen att omförhandla avtalet med Fyrishov 
AB så att fjärde punkten under rubriken "Uppdragen" ändras till "Uppdragstagaren ska, i den löpande 
verksamheten och när arrangemang genomförs i egen regi eller i samverkan med föreningar, 
säkerställa att aktiviteterna är inkluderande, integrerande och trygga." 

Ordföranden konstaterar att då det pågår ett beredningsarbete tillsammans med Fyrishov avseende 
revideringar av uppdragsavtalen från 2007 så får förvaltningen ta med sig framfört förslag på 
förhållningssätt i det pågående arbetet. 

§ 120 

Frågor från Mathias Kullberg (M) om tryggheten i och kring boll- och 
spelhallar i Gottsunda 

Mathias Kullberg frågar: 

1. Vilka förändringar för ökad trygghet, om några, planeras för arkitekturen kring bollhallar och 
sporthall i Gottsunda? 

2. Vilka förändringar för ökad trygghet, om några, planeras kring sporthallen i Gottsunda och 
(när de åter är uthyrningsbara) bollhallarna i Gottsunda? 

På nämnden 12 december kommer en informationspunkt där frågorna kommer att besvaras. 

Utdragsbestyrkande 
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