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TäJr?»..9 	IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§ 1 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att uppta följande övriga frågor: lokalt aktivitetsstöd, barnkonsekvensanalys i handlingar, inkommen 
skrivelse gällande idrottsgalan, cykelvelodrom och skrivelse från AB UTK Hallen, och 

att i övrigt fastställa föredragningslistan. 

§2 

Implementering av Uppsala platsvarumärke 

Förvaltningen informerar om Uppsala platsvarumärke. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§3 

Avrapportering arenaprojekt 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

Representant för Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter rapporterar aktuellt läge avseende 
Studenternas, Gränby fritidsarena och Österängen. 

Nämnden tackar för redovisningen 

§4 

Bollhallarna i Gottsunda 

Förvaltningen redogör för aktuellt läge gällande bollhallarna i Gottsunda efter branden. 

§5 

Prognos på årsutfall 2016 
IFN-2016-0041 

Förvaltningen ger en kort ekonomisk prognos på årsutfall 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§6 

Nytt omklädningsrum vid Lötens IP 
IFN-2016-0182 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att uppföra en servicebyggnad 
vid Löten med de funktioner, och inom ram för den indikativa hyresnivån, som framgår av 
bolagets utredningsrapport. 

Reservationer 
Madeleine Andersson (M), Mathias Kullberg (M), och Mikael Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget yrkande enligt bilaga 1. 
Torkel Kjösnes ((D) lämnar ett särskilt ersättaryttrande enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-12-29 från förvaltningen. 

Då det tidsbegränsade bygglovet på befintliga omklädningsbodar vid Löten upphört behöver en ny 
servicebyggnad med främst omklädningsrum och förråd uppföras för att upprätthålla befintlig 
kvalitetsnivå. Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar till Uppsala kommun Sport- och 
rekreationsfastigheter AB att uppföra en servicebyggnad vid Löten med de funktioner, och inom ram 
för den indikativa hyresnivån, som framgår av ärendets utredningsrapport. 

Yrkande 
Madeleine Andersson (M) yrkar med stöd av Mathias Kullberg (M), och Mikael Eriksson (C) på 
återremiss av ärendet då det behöver förtydligas och kompletteras med ytterligare svar. 

Ordföranden Rickard Malmström (MP) yrkar med stöd av Loa Mothata (S) bifall till föreliggande 
skrivelse och avslag på återremiss. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall för eget yrkande. 

Expedieras till 
Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



UL  KISIMUN IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

5 (13)  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§7 

Arena för elitbandy 
IFN-2016-0159 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att bandy på elitnivå ska spelas på ett upprustat Studenternas enlig alternativ 1 och föredragning i 
ärendet, och 

att uppdra till Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB att planera för genomförande 
av föreslaget alternativ och återkomma med en precisering av investering, hyra och tidsplan. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-01-18 från förvaltningen. 

Frågan om var och i vilken anläggning elitbandy ska spelas i Uppsala har varit föremål för beredning i 
flera omgångar. Kommunfullmäktige beslutade den 3 november 2015: 

att uppdra till idrotts-och fritidsnämnden att i samverkan med Uppsala kommun Sport-och 
rekreationsfastigheter AB utreda var arena för bandy på elitnivå, utom- eller inomhus, fortsatt ska 
lokaliseras samt 

att uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2016. 

Idrotts- och fritidsnämnden (IFN), i samspel med Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter 
AB (bolaget), tog fram ett antal alternativ som underlag för kommande ställningstagande. Dessa 
alternativ redovisades muntligen i maj 2016 för kommunstyrelsen men något ställningstagande gjordes 
aldrig. 

I nu aktuellt ärende rekapituleras förslagen samt lämnas förslag på ställningstagande från Idrotts- och 
fritidsnämndens sida. 

Expedieras till 
Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB 

Utdragsbestyrkande 
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' IUN 	 IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantrildesdatuin: 2017-01-25 

§8 

Uppsala Alliansen för bandyhallar ansöker om ekonomiska förutsättningar 
för tillbyggnad av bandyhallen (Relitahallen) 
IFN-2016-0181 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att återkomma till nämnden med förslag på hyresavtal i 
enlighet med vad som framgår av reviderat ärende. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-12-29 från förvaltningen. 

Uppsala Allians för bandyhallar (Hallalliansen) har inkommit med en skrivelse om en möjlig 
utbyggnad av Relitahallen för att tillgodose behov ytterligare lokaler i anslutning till ishallarna i 
Gränby. Förvaltningen föreslås få nämndens uppdrag att återkommer med förslag på hyresavtal i 
enlighet med vad som framgår av ärendet. 

Diskussion följer. 

Nämnden föreslår ett förtydligande i ärendet gällande behovsbilden hos samtliga föreningar med 
verksamhet i ishallarna. 
Förvaltningen kompletterar handlingen enligt önskemål. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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_IUN 	 IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§9 

Uppföljning av Partnerskap elitidrott Uppsala 2016 
IFN-2015-0161 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga i ärendet lämnad redovisning av Resultatmål/indikatorer 2016-2017 till handlingarna. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-01-09 från förvaltningen. 

Vid sitt sammanträde den 17 februari 2016 beslutade idrotts- och fritidsnämnden att Uppsala kommun 
ska ingå som medlem i Partnerskap Elitidrott Uppsala 2016-2017 (§ 9). Nämnden uppdrog i det 
sammanhanget till stadsbyggnadsförvaltningen att under 2016 återkomma med en uppföljning av de 
resultatmål/indikatorer som återgavs i det styrande dokumentet "Partnerskap Elitidrott Uppsala". 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§ 10 

Komplettering med uppföljningsplan till Verksamhetsplan för idrotts- och 
fritidsnämnden 2017 
IFN-2016-0172 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att fastställa uppföljningsplan avseende 2017 enligt förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-01-04 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden fastställde verksamhetsplan för nämnden avseende 2017 vid sitt 
sammanträde den 7 december 2016. Till verksamhetsplan ska finnas en uppföljningsplan som dock 
inte var färdigställd vid tidpunkten för nämndens sammanträde. I ärendet lämnas därför förslag till 
uppföljningsplan för 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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U$ rP .  'KOMMUN 	 IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

SammantrAdesdatum: 2017-01-25 

§11 

Justering av tidigare val till arbetsutskott för idrotts- och fritidsnämnden 
IFN-2015-0004 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att ersätta Markus Lagerqvist (M) med Mohamad Hassan (L) som ledamot i arbetsutskottet, och 

att ersätta Karin Lawenius (L) med Madeleine Andersson (M) som ersättare i arbetsutskottet. 

Ärendet 
Med anledning av kommunens omorganisation har det skett en viss rotation av förtroendevalda i 
nämnderna. 
För idrotts- och fritidsnämnden innebär det att Markus Lagerqvist (M) och Helene Brodin Rheindorf 
(M) slutar i idrotts- och fritidsnämnden, och att Mohamad Hassan (L) och Madeleine Andersson (M) 
tillkommer. 

Efter dagens val består arbetsutskottet av följande. 

Ledamöter: Rickard Malmström (MP) ordförande, Loa Mothata (S) 1:e vice ordförande och Mohamad 
Hassan (L) 2:e vice ordförande. 

Ersättare: Huseyin Alpergin (V) och Madeleine Andersson (M). 

Adjungerade: Mikael Eriksson C) och Torkel Kjösnes (KD). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsak  
KoMMUP IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§ 12 

Förändrade markeringsavgifter 
IFN-2016-0113 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att till kommunstyrelsen överlämna skrivelse som kompletterande handling i ärendet "Förslag till 
taxor och avgifter inom idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområde". 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L), Madeleine Andersson (M), Mathias Kullberg (M), Karin Lawenius (L), och 
Mikael Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande enligt bilaga 2. 

Erik Forss (L) och Torkel Kjösnes (I(D) lämnar ett särskilt ersättaryttrande enligt bilaga 2. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-01-19 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås att till kommunstyrelsen överlämna en förtydligande beskrivning 
av den föreningsdialog som förekom i beredningen av ärendet om förändrad markeringsavgift inför 
nämndens beslut den 16 december 2016. 

Yrkande 
Mohamad Hassan (L), Madeleine Andersson (M), Matias Kullberg (M), Karin Lawenius (L), och 
Mikael Eriksson (C) yrkar följande: 
Att avslå dagens förslag till beslut. 
Att nuvarande principer och regler ska gälla hela 2017. 
Att under 2017 bearbeta och förankra förslag till nya markeringsavgifter med inriktning på beslut 
hösten 2017. 
Att komplettera ärendet med konsekvensanalys och en utvärderingsplan. 

Ordföranden Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till föreliggande skrivelse. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall för eget yrkande. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§ 13 

Anmälan av skrivelser, beslut, anmälningsärenden mm idrotts- och 
fritidsnämnden 25 januari 2017 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att 	lägga anmälda anmälningsärenden till handlingarna. 

1. Protokoll från Handikapprådet 2016-12-09. 

2. Kallelse till Trafiksäkerhetsrådets årsmöte 21 februari 2017. 

§ 14 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 30 
november 2016 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 15 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 7 december 2016 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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itiripsa a 
KOMMUN IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§16 

Lokalt aktivitetsstöd 

Madeleine Andersson (M) undrar hur det minskade statliga aktivitetsstödet tas emot i föreningarna. 
För Uppsalas del innebär det 2 miljoner kronor mindre. 
Förvaltningen svarar att ingen analys har gjorts ännu, men att det kommer att märkas. 

§17 

Barnkonsekvensanalys i handlingar 

Madeleine Andersson (M) undrar om det inte bör finnas med en barnkonsekvensanalys i alla 
handlingar som förvaltningen tar fram. 
Förvaltningen instämmer i detta, och framöver ska det finnas med i handlingar till nämnden. 

§18 

Inkommen skrivelse gällande idrottsgalan 

Mathias Kullberg (M) undrar om det inkommit en skrivelse gällande idrottsgalan. 
Förvaltningen bekräftar detta, och att det kommer att tas fram ett ärende till nämnden att ta ställning 
till. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-25 

§ 19 

Fråga gällande eykelvelodrom 

Karin Lawenius (L) undrar om kommunen är engagerad i cykelvelodromen som Uppsala Nya Tidning 
har skrivit om. 
Ordföranden Rickard Malmström (MP) svarar att frågan hanteras i det strategiska lokalförsörjnings-
verktyget för idrottsanläggningar. 

§ 20 

Skrivelse från AB UTK Hallen 

Mohamad Hassan (L) frågar om det inkommit en skrivelse från AB UTK Hallen. 
Förvaltningen bekräftar detta. Många förvaltningar berörs i skrivelsen. 
Det kommer att tas fram en svarsskrivelse som nämnden får ta ställning till. 
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Reservation, "Nytt omklädningsrum vid Lötens IP", Ärende 7, IFN den 25:e januari 2017 

Vi yrkar på återremiss då vi anser att ärendet behöver förtydligas och kompletteras med ytterligare svar. 
Se nedan: 

Vi reserverar oss mot beslutet att uppföra en servicebyggnad vid Löten. Vi yrkar på återremiss eftersom 
nuvarande beslutsunderlag behöver kompletteras med information om kostnader för uppförandet av 
liknande byggnader i andra kommunen, samt ett förtydligande angående byggnadens framtida användning 
ett beslut ska kunna tas. 

En snabb jämförelse med texter om andra liknande byggen i som figurerat i media ger att åtta nya 
omklädningsrum för 40 miljoner givit att "Politikerna höll på att ramla baldänges när prislappen 
presenterades." ("Skyhög prislapp för nya omklädningsrum", Hallands Nyheter den 17:e mars 2015, 
http://www.hn.se/nyheter/varbergiskyhög-prislapp-för-nya-omklädningsrum-1.1814800). Att bygga fyra 
omklädningsrum för knappt 20 miljoner är därmed inte självklart mindre än skyhögt. 

Det nuvarande beslutsunderlaget är inte heller tydligt om ornldädningsrummens framtida 
användningsområde. Flera föreningar uttrycker behov av egna lokaler som de i så fall ska betala 
självkostnadshora för. Samtidigt är praxis att omklädningsrum ingår när planen bredvid hyrs för 
markeringsavgift. Vilken modell som kommer att användas för de nya omklädningsrummen vid Löten är 
inte tydligt. 

Att besluta om att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att uppföra en 
servicebyggnad vid Löten, baserat på underlag som saknar prisjämförelser för uppförandet och tydlighet om 
för för vem den ska göras tillgängligt under vilka ekonomiska förutsättningar, uppfyller inte rimliga krav på 
varsamhet med skattebetalarnas resurser. En återremiss skulle möjliggöra ett bättre beslut. 

Madeleine Andersson (M) 
Mathias Kullberg (M) 
Mikael Eriksson (C) 
Torkel Kjösnes (KD) 

1 



CI fi,Vhiptium 	k öl, -6M5) 

PetcrU4 )11 (Lic4 	ef564Tyka,  

IFN, 25 januari, ärende 13, Förändrad markeringsavgift 

Yrkande: 

Alliansen välkomnar en översyn av bidragsregler. Kommunala bidrag ska ha rätt syfte, nå största 

möjliga effekt och kontinuerligt utvärderas och följas upp. Dagens förslag till beslut har en bra ansats 

och har som utgångspunkt och ambition en inriktning som pekar mot bättre fördelning av olika 

föreningsbidrag. Men ärendet behöver kompletteras, förfinas och bli mer träffsäkert för att säkert 

uppnå syftet med förändringen. Dessutom behöver det förankras med berörda föreningar. Det har 

förvisso arrangerats föreningsdialoger vid två tillfällen inför skrivandet av förslaget till beslut, men 

själva beslutsunderlaget inte har varit föremål för dialog. Det anser vii alliansen är en stor brist och 

gör att kommunen inte lever upp till den av kommunfullmäktige beslutade överenskommelsen LÖK 

(Lokal överenskommelse med föreningslivet). 

Alliansen anser även att ärendet behöver arbetas om i vissa avseenden för att bättre svara mot 

kommunens mål om ökad jämställdhet samt föreningarnas möjlighet till en bättre framförhållning 

och tid för planering. Idag vet vi inte vilka konsekvenser som blir resultatet när vuxna som utövar 

motionsidrott får företräde eller likställs med vuxna som utövar tävlingsidrott. Vi befarar att vissa 

föreningar kan få det svårare att spela i serien om dessa föreningar inte kan boka planer som 

tidigare. 

Mot denna bakgrund yrkar alliasen i IFN: 

Att avslå dagens förslag till beslut. 

Att nuvarande principer och regler ska gälla hela 2017. 

Att under 2017 bearbeta och förankra förslag till nya markeringsavgifter med inriktning på beslut 

hösten 2017. 

Att komplettera ärendet med konsekvensanalys och en utvärderingsplan. 

Mohamad Hassan (1) 

Madeleine Andersson (M) 

Mikael Eriksson (C) 

Torkel Kjönsnes (KD) 

Mathias Kullberg (M) 

Karin Lawenius (1) 

Fanny Lagh (M) 

Erik Forss 
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