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KOMMUN IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

onsgatan 12, måndag 6 november 2017 

Malmström MP , ordförande 
14 

Mohamad Hassan (L), justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

Plats och tid: Stationsgatan 12, lokal Aspen, klockan 15.00 — 16.35 

Beslutande: Rickard Malmström (MP), Ersättare: Tobias Nordquist (V) 
Ordförande Torkel Kjösnes (KID) 
Loa Mothata (S), 1:e vice ordf. 
Mohamad Hassan (L), 2:e vice 
ordf. 
Birgit Moberg (S) 
Erik Dagnesjö (S) 
Madeleine Andersson (M) 
Mattias Kullberg (M) 
Ida Netzel (MP) 
Huseyin Alpergin (V) 
Erik Forss (L) 
Mikael Eriksson (C) 

Övriga 
deltagare: Mats Norrbom förvaltningsdirektör, Josefine Ahrman avdelningschef, Sten Larsson 

Idrottschef, Yvonne Modé ekonomichef, Tuija Kulma fritidsstrateg, Mikael 
Johansson projektledare, Malin Leieskog, Elin Winberg och Jonas Ekebacke 
projektledare 

Utses att justera: Mohamad Hassan (L) 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Paragrafer: 96 - 106 

Annie Arkebäck Morh, sekreterare 

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

Organ: Idrotts- och fritidsnämnden 
Datum: 2017-10-25 
Anslag sätts upp: 20 17-1 1-07 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uipsala.se  och staclsbyggnadsföryltningen 

1I_/ 
Underskrift: Underskrift: Å  

Annie Arkebäck Mor61 

Sista dag att överklaga: 2017-11-28 
Anslaget tas ner: 2017-11-29 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 96 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att uppta anmälan om särskild aktivitet med partigrupp, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 97 

Uppföljning Elitidrott Uppsala 

Projektledare från Elitidrott Uppsala presenterar vad som hänt i projektet under åren 2014-2016. 
Det största arbetet har bestått av kompetensutveckling hos föreningarna. 

§ 98 

Information om utbildningen 21 november, kl. 13.00 

Ordföranden informerar om utbildningen "Bemötande och värdegrundsfrågor rörande personer med 
funktionsnedsättning". Utbildningen är ett uppdrag i kommunledningskontorets Verksamhetsplan. 
Utbildningen sker på Sågargatan 17 där också nämndens sammanträde ska hållas denna gång. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 99 

Månadsuppföljning per september 2017 
IFN-2017-0032 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per september 2017. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-10-19 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar per september ett överskott med 7,5 mnkr fördelat på 
Systemledning 6,8 mnkr och Egen regi 0,7 mnkr. Jämför med prognosen per september uppgår 
differensen till + 0,2 mnkr för Systemledning och + 0,5 mnkr för Egen regin. Bedömningen är att 
helårsprognosen kommer att hålla. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 100 

Nya idrottshallar 
IFN-2017-0089 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förslaget till program för fullstor idrottshall vid Flogstaskolan i enlighet med ärendets bilaga 
1, 

att anta förslaget till program för fullstor idrottshall vid Lindbackens skola i enlighet med ärendets 
bilaga 2, och 

att anta förslaget till program för mellanstor idrottshall vid Fredrika Bremerskolan i enlighet med 
ärendets bilaga 3. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L), Erik Forss (L), Madeleine Andersson (M), Mathias Kullberg (M), och Mikael 
Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-10-02 från förvaltningen. 

För att klara infrastrukturen för idrott i den växande staden och skolans behov av idrottslokaler 
behöver idrotts- och fritidsnämnden ge uppdrag att bygga nya idrottshallar. I processens tidiga skede 
fastställer idrotts och fritidsnämnden behovsprogram, enligt bilagorna 1, 2 och 3, med 
dimensionerande krav och förutsättningar för nämndens beställning av idrottslokaler. I ett senare 
skede återkommer förvaltningen till nämnden med förslag på hyresavtal. 

Yrkande 
Ordföranden Rickard Malmström (MP) yrkar med stöd av Loa Mothata (S) och Huseyin Alpergin (V) 
bifall till föreliggande förslag till skrivelse. 

Mohamad Hassan (L) yrkar med stöd av Erik Forss (L), Madeleine Andersson (M), Mathias Kullberg 
(M), och Mikael Eriksson (C) på följande att-satser: 
att idrotts- och fritidsnämnden antar förslaget till program för en ny idrottshall i Lindbacken, och 

att nämnden avseende idrottshallarna vid Flogstaskolan och Fredrika Bremerskola utreder möjligheten 
att hitta alternativa lösningar med befintliga och närliggande hallar/arenor i stället för att genomföra en 
ny investering. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag till att-satser var och en mot bifall respektive avslag, och 
finner att nämnden bifaller samtliga att-satser. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 101 

Hyra av Svandammshallarna 
IFN-2017-0123 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förslag till hyresavtal, och 

att bemyndiga avdelningschefen för idrott och fritid vid stadsbyggnadsförvaltningen att underteckna 
detsamma. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-10-04 från förvaltningen. 

För att kompensera bortfallet av de två idrottshallarna i Gottsunda bollhallar under tiden då reparations 
och ombyggnadsarbete pågår efter en tidigare brand i lokalerna föreslås nämnden anta förslaget på 
hyresavtal för Svandamshallarna. Härigenom får föreningslivet tillgång till träningsytor som godtagbar 
ersättning för hallarna i Gottsunda. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 102 

Sammanträdestider 2018 för idrotts- och fritidsnämnden 
IFN-2017-0169 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att idrotts- och fritidsnämnden under år 2018 sammanträder vanligtvis onsdagar 
klockan 15.00 följande dagar: 24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 
14 juni (tor), 22 augusti, 26 september, 31 oktober, och 28 november, och 

att idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott under år 2018 sammanträder vanligtvis 
onsdagar klockan 15.00 följande dagar: 17 januari, 14 februari, 14 mars, 18 april, 
14 maj (mån), 7 juni (tor), 15 augusti, 20 september (tor), 22 oktober (mån), och 
19 november (mån). 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger från förvaltningen 2017-10-02. 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta om sammanträdestider för nämnd och arbetsutskott 2018. 

Utdragsbestyrkande Justei min des sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 103 

Anmälan av särskild aktivitet med partigrupp, Socialdemokraterna 

Loa Mothata (S) anmäler att Socialdemokraterna ska ha särskild aktivitet med partigrupp fredag 27 
oktober 2017, hel dag. 

§ 104 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 18 
september 2017 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 105 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 27 september 2017 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-25 

§ 106 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm idrotts- och fritidsnämnden 
25 oktober 2017 
IFN-2017-0027 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga anmälda skrivelser, beslut, protokoll, med mera till handlingarna. 

1. Protokoll från LSS-rådet 13 september 2017. 

2. Protokoll från Handikapprådet 15 september 2017. 

3. Förslag och synpunkter, påverkansövningar hösten 2017, från Barnombudet i Uppsala. 

4. Inbjudan från Barnombudet i Uppsala till en halvdagsutbildning om barnvänliga 
metoder 8 november 2017. 

5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-10-09, § 229 Avsägelser. 

6. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-10-09, § 230 Valärenden. 

7. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2017-10-09, § 235, Ändring av 
bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB — ett nytt 
dotterbolag till Uppsalahem AB. 

Utdragsbestyrkande Juste andes sign 
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IFN 2017-10-25 

Ärende 7, Nya idrottshallar 

Uppsala växer och behovet av idrottshallar ökar i takt med att vi blir fler invånare. 

Idrottshallar fyller en viktig funktion i såväl skolundervisning som för invånarna som 

använder hallarna till idrott i organiserad form eller för spontanidrott. Vi ser också att 

stillasittandet är också en trend som växer. Att främja folkhälsan med fysiska aktiviteter och 

rörelserikedom är enormt viktigt för en god hälsa och för att förebygga bland annat hjärt-

och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa. Just hjärt- och kärlsjukdomar är numera orsak till flest 

sjukdomsdödsfall i västvärlden. Att jobba förebyggande är därför avgörande för att minska 

sjukdomens framfart. Att underlätta för barn, unga och vuxna att vara fysiskt aktiva genom 

tillgång till idrottsytor är därför en investering i friskare invånare och ger vinster till såväl 

samhället som den enskilde individen. 

ldrottshallar är således viktiga och tillgången måste planeras smart och hållbart. I Uppsala 

har olika varianter byggts genom åren och särskilt de senaste fem åren har många nya 

tillkommit. En del hallar ägs och drivs av kommunen medan andra hallar eller arenor drivs av 

föreningar och organisationer med visst stöd av kommunen. Kommunen och skattepengar är 

således direkt eller indirekt kopplade till de flesta hallar eller arenor oavsett ägarskapet. Det 

är i princip inga hallar som byggs eller drivs helt utan stöd från det offentliga. Därför är det 

viktigt att vi politiker fattar beslut som bygger på bra utredningar och gedigen 

omvärldsbevakning. Det ekonomiska läget med hög låneskuld i kommunen kräver extra 

medvetenhet om hur användningen och beläggningsgraden i befintliga hallar ser ut. Att 

bygga nytt innan vi vet i vilken utsträckning redan existerande hallar eller arenor används är 

oansvarigt. Innan nya hallar byggs i Nyby eller Flogsta vill vii Alliansen veta om de faktiskt 

behövs, eller om det går att använda redan existerande hallar som ligger inom rimligt 

avstånd mer effektivt. 

Fyrishov, Relitahallen, IFU-arena, UTK-hallen och Fyrisfjärden ligger alla på cirka 3 km 

avstånd från de planerade nya hallarna. Kan skolidrottens behov tillgodoses på dessa 

anläggningar bör vi inte bygga nya. Idrottshallar är viktigt, men det är också viktigt att vi 

hanterar skattepengar smart och hållbart. 



Att maximera användningen av befintliga hallar och arenor kan också ge oväntade 

mereffekter. Vi vill gärna se öppna arenor där barn och unga möter vuxna och seniorer över 

gränserna. Elever som får testa på olika idrotter i olika hallar och på så sätt möter mer av vad 

idrotts-Uppsala har att erbjuda kan lättare hitta ')sin idrott. Att exempelvis få testa på att 

åka skridskor i Relitahallen kan ge mer till elevernas skridskoupplevelser och 

skridskokunskaper, än vad som annars blir fallet. Föreningar och kommunen uppmuntras 

också att söka nya lösningar. Tillsammans kan vi hitta lösningar som är mindre kostsamma 

men funktionella. 

Mot denna bakgrund yrkar alliansen i !FN: 

• Att Idrott- och fritidsnämnden antar förslaget till program för en ny idrottshall i 

Lindbacken, 

• Att nämnden utreder alternativa lösningar för idrottshallarna vid Flogstaskolan och 

vid Fredrika Bremerskolan i enlighet med intentionerna i texten ovan, dvs, utreda 

möjligheten att hitta en lösning med befintliga och närliggande hallar/arenor i stället 

för att genomföra en ny investering. 

Mohamad Hassan (L) 

Madeleine Andersson (M) 

Mikael Eriksson (C) 

Torkel Kjösnes (I(D) 

Mathias Kullberg (M) 

Karin Lawenius (L) 

Fanny Lagh (M) 

Erik Forss (L) 
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