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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-1 1-1 6 

§ 101 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att uppta en anmälan om särskild aktivitet med partigrupp, och 

att i övrigt fastsälla föreliggande föredragningslista_ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 16-1 1-16 

§ 102 

GF Uppsalaflickorna 

Representant för GF Uppsalaflickorna redogör för föreningens verksamhet, verksamhetsidé och vision 
2020. 

Nämnden tackar för redovisningen. 

§ 103 

Avrapportering arenaprojekt 

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

Nämnden tackar för redovisningen. 

§ 104 

Nämndens verksamhetsplan och budget 2017 

Förvaltningen redogör för det pågående arbetet med Verksamhetsplan och budget 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-16 

§ 105 

Månadsuppföljning per oktober 2016 
IFN-2016-0041 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per oktober 2016. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 20 16-1 1-14 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar per oktober ett överskott med 6,5 mnkr att jämföra med det 
överskott på 6,6 mnkr som redovisades i den helårsprognos som upprättades i samband med 
delårsbokslutet per augusti. 
Överskottet beror till största delen på att nämnden har fått kommunbidrag för anläggningar vilka ännu 
inte är färdiga, tex. gäller det sporthall i Storvreta. 
Avvikelser finns även i de olika verksamheterna samt mellan intäkter och kostnader. Resultatet följer 
dock i stort sett helårsprognosen per augusti. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantriidesdatum: 2016-11-16 

§ 106 

Planeringsunderlag lokalförsörjning 
IFN-2015-0110 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna genomförda delar av fas 1 och fas 2 i arbetet med lokalförsödningsplan för idrott och 
fritid, 

att införliva återstående delar av fas 1 och fas 2 i arbetet med fas 3, och 

att lyfta fram fyra prioriterade åtgärder för att införliva dessa i kommande Mål- och budgetprocessen 
samt i nämndens verksamhetsplan. 

Reservationer 
Markus Lagerquist (M), Fanny Lagh (M), Mathias Kullberg (M), Karin Lawenius (L) och Mikael 
Eriksson (C) deltar inte i beslutet. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-11-09 från förvaltningen 

Lokalförsörjningsplanering för idrotts- och fritidsanläggningar visar en samlad bild av många olika 
behov hos många olika målgrupper. Det material som tagits fram ska vara nämndens 
planeringsunderlag för kommande beslut om Mål och budget samt verksamhetsinriktning. 
Genomförda delar i fas 1 och 2 föreläggs nämnden för godkännande. Arbetet går nu vidare in i fas 3. 

Yrkande 
Markus Lagerquist (M) yrkar med stöd av Fanny Lagh (M), Mathias Kullberg (M), Karin Lawenius 
(L) och Mikael Eriksson (C) att ärendet ska bordläggas till nämnden i december. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Markus Lagerquists yrkande om att ärendet ska bordläggas till 
nämnden i december och finner att det avslås. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 6-11 -16 

§ 107 

Ny princip för subvention av idrott och fritid 
IFN-2016-0113 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att fastställa förlaget till ny prislista för markeringsavgift, 

att den ökade intäkten från markeringsavgiften ska tillföras nämndens budget för föreningsbidrag, 
varav 3,5 miljoner ska införlivas i nämndens budget för att klara effektiviseringskraven som 
riktas mot nämnden i Mål och budget 2017 - 2019, 

att fastställa förlaget till förändrat regelverk för lokalbokningen, 

att fastställa förslaget till förändrat regelverk för anläggningsstödet, 

att förändringarna ska tillämpas för nya bokningar som görs med avseende från och med 1 juli 2017, 
och 

att uppdra åt förvaltningen att till våren 2018 utvärdera den nya principen för subvention av idrott 
och fritid och återrapportera till nämnden. 

Reservationer 
Markus Lagerquist (M), Fanny Lagh (M), Mathias Kullberg (M), Karin Lawenius (L), Mikael 
Eriksson (C), Erik Forss (L) och Torkel Kjösnes (1(D) reserverar sig mot beslutet i form av en 
reservation och tillika särskilt ersättaryttrande bilaga 1. 

Karin Lawenius (L), Mikael Eriksson (C), Erik Forss (L) reserverar sig mot beslutet i form av en 
reservation och tillika särskilt ersättaryttrande bilaga 2. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-11-09 från förvaltningen. 

Som en del i idrotts- och fritidsnämndens strävan att uppnå ökad jämställdhet och jämlikhet inom 
nämndens ansvarsområde föreslås nämnden anta en ny princip för subvention till föreningar genom 
förändringar av markeringsavgiften och regelverken för lokalbokning och föreningsbidrag för 
anläggningsstöd. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-16 

Yrkande 
Markus Lagerquist (M) yrkar med stöd av Fanny Lagh (M), Mathias Kullberg (M), Karin Lawenius 
(L) och Mikael Eriksson (C) att ärendet ska återremitteras. 

Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss och finner att det avslås. 

Votering begärs och verkställs. Den som röstar på att ärendet ska avgöras idag röstar ja och den som 
röstar på återremiss röstar nej. 

Loa Mothata (S), Leif Wahlström (S), Lars Madej (S), Helena Nordström-Källström (MP), Huseyin 
Alpergin (V) och Rickard Malmström (MP) röstar ja. 
Markus Lagerquist (M), Fanny Lagh (M), Mathias Kullberg (M), Karin Lawenius (L) och Mikael 
Eriksson (C) röstar nej. Sex ja-röster mot fem nej-röster innebär att ärendet ska avgöras idag. 

Följande yrkanden 
Loa Mothata (S) yrkar bifall till föreliggande ärende med tillägg av en att-sats lydande "att uppdra åt 
förvaltningen att till våren 2018 utvärdera den nya principen för subvention av idrott och fritid och 
återrapportera till nämnden." 

Markus Lagerquist (M) yrkar med stöd av Fanny Lagh (M), Mathias Kullberg (M), Karin Lawenius 
(L) och Mikael Eriksson (C): 
att avslå dagens förslag till beslut, 
att under 2017 bearbeta och förankra "Ny princip för subvention av idrott och fritid" med inriktning 
för beslut hösten 2017, och 
att komplettera ärendet med en konsekvensanalys och en utvärderingsplan. 

Karin Lawenius (L) och Mikael Eriksson (C) yrkar att nuvarande principer och regler ska gälla hela 
2017. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer var och en av yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med Loa Mothatas yrkande om bifall till föreliggande ärende med tillägg av en att-sats 
lydande "att uppdra åt förvaltningen att till våren 2018 utvärdera den nya principen för subvention av 
idrott och fritid och återrapportera till nämnden." 

Utdragsbestyrkande Justcraides sign 



8(11) 

IMala 
MUN 	 IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Justerandes sign 
/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-16 

§ 108 

Detaljplan för Studenternas IP 
IFN-2016-0149 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande, och 

att sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-11-09 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden har getts tillfälle att yttra sig över förslaget till ny detaljplanför 
Studenternas IP som är ute på samråd. Nämnden föreslås godkänna förvaltningens förslag till yttrande 
med synpunkter. på gränsen för planområdet mot Fyrisån. 

Expedieras till 
Plan- och byggnadsnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-16 

§ 109 

Sammanträdestider 2017 för idrotts- och fritidsnämnden 
IFN-2016-0151 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att idrotts- och fritidsnämnden under år 2017 sammanträder vanligtvis onsdagar 
klockan 15.00 följande dagar: 25 januari, 15 februari, 22 mars, 26 april, 22 maj (mån), 
15 juni (tor), 23 augusti, 27 september, 25 oktober, 21 november (tis) och 
12 december (tis), och 

att idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott under år 2017 sammanträder vanligtvis 
onsdagar klockan 15.00 följande dagar: 18 januari, 6 februari (mån), 15 mars, 19 april, 
15 maj (mån), 8 juni (tor), 16 augusti, 18 september (mån), 16 oktober (mån), 
15 november, och 6 december. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-11-14 från förvaltningen 

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta om sammanträdestider för nämnd och arbetsutskott 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-16 

§ 110 

Anmälan av skrivelser, beslut, anmälningsärenden mm 16 oktober 2016 
IFN-2016-0030 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga anmälda anmälningsärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger från förvaltningen 2016-10-25. 

1. 	Protokoll från miljövårdsrådet 29 augusti 2016. 

1 	Idrotts- och fritidsnämnden har för kännedom fått att detaljplan för Björklinge IP är på 
samråd mellan 9 september och 21 oktober 2016. 

3. Idrotts- och fritidsnämnden har för kännedom fått att detaljplan för Fålhagens IP är på 
samråd mellan 15 september och 27 oktober 2016. 

4. Idrotts- och fritidsnämnden har för kännedom fått att plan- och byggnadsnämnden 
beslutade il april 2014 att anta detaljplan för Södra Gunsta. 
Beslutet om antagande har, efter överklagande, vunnit laga kraft 21 juni 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-16 

§ 111 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 21 
september och 17 oktober 2016 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

§ 112 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 28 september 2016 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 113 

Anmälan om särskild aktivitet med partigrupp 

Loa Mothata (S) anmäler i efterhand att S-gruppen haft en särskild aktivitet med partigrupp den 17 
oktober 2016, klockan 8.30-12.30. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Reservation och särskilt ersättaryttrande i ärende 9. Ny princip för 
subvention av idrott och fritid 

Majoritetens ambition att öka jämställdheten är i grunden bra men förslaget är slarvigt framtaget, 
saknar konsekvensanalys och bygger på ett mekaniskt tänkande. Fokus bör ligga vid att få fler tjejer 
och kvinnor att idrotta längre upp i åldrarna genom att utforma framtida infrastruktur så att det 
gynnar båda könen. 

Detta att forcera fram illa förankrade ärenden har tyvärr blivit en vana i IF- nämnden. I en ambition 
att göra Uppsala mer jämställt sa de rödgröna partierna upp avtalet med den privata entreprenören 
och ersätta detta med ännu så länge ingenting. Samma jämställdhetsambition gör att man nu vill 
skruva på fördelningen avseende pengar till idrotten. Det är sant att mer pengar går till pojkars 
idrottande. Detta beror primärt på två saker, att flickor ägnar sig åt billigare idrotter som dans och 
gymnastik medan pojkar som tidigare nämnts bland annat spelar ishockey som kräver hallar och 
konstfrusen is. Flickors intresse av bland annat dans, träning i grupp samt ridsport gör att de tidigare i 
livet söker sig mot verksamheter i privata gym och stall. Majoritetens förslag att försöka styra 
vuxenidrott bort från tävlingsinslag är bara obegripligt då det inte är på något sätt klarlagt att detta 
idag är något problem. Majoriteten lagar med andra ord en idrottspolitisk båt som inte läcker. 

De nu aktuella förslagen gör sannolikt inte Uppsala mer jämställt, sunt eller rättvist. Det missgynnar 
publika sporter och motarbetar elitidrotten vars verksamhet både stärker varumärket Uppsala och 
skapar jobb och tillväxt. Majoritetens relation mellan flera stora elitidrottklubbar och majoriteten i IF-
nämnden är redan idag på många sätt dålig. Med det nu aktuella beslutet riskerar denna relation att 
försämras ytterligare. 

Markus Lagerquist 
Vice ordförande 
(M) 

Karin Lawenius 
(L)  

Mikael Eriksson 
(C) 

Torkel Kjösnes 
(KD) 

Mathias Kullberg 

(M)  

Fanny Lagh 

(M) 

Erik Forss 
(L) 



/06 ,;,-401 (r)  (17 
 ~kim -ZO/K, 

JJ 	il 
i,7 4 f i_45k/O7 	r.s6 ar 

IFN, 16 november, ärende 9, Ny princip för subvention av idrott och fritid 

Yrkande: 
Liberalerna och Centern 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, "Ny princip för subvention av idrott och fritid" har en bra ansats och har 
som utgångspunkt 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 vi vara en 
stor brist och gör att kommunen inte lever upp till den av kommunfullmäktige beslutade 
överenskommelsen LÖK (Lokal överenskommelse med föreningslivet). 

Vi anser att ärendet behöver arbetas om i vissa avseenden för att bättre svara mot 
kommunens mål med 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 etter 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. Liberalerna och Centern har i sina budgetar 
prioriterat IFN och tagit höjd inför detta beslut. 

Mot denna bakgrund yrkar Liberalerna och Centern 

Att nuvarande principer och regler ska gälla hela 2017. 

Karin Lawenius (L) 
Ledamot IFN 

Mikael Eriksson (C) 
Ledamot IFN 

Erik Forss (L) 
Ersättare IFN 
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