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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 16.15 

Rickard Malmström (MP), 	Ersättare: 
Ordförande 
Loa Mothata (S), 1:e vice 
ordförande 
Markus Lagerquist (M), 2:e vice 
ordförande 
Leif Wahlström (S) 
Birgit Moberg (S) tom § 117 
Lars Madej (S) from § 118 
Erik Forss (L) tom § 115 
Helena Nordström-Källström 
(MP) from § 116 
Fanny Lagh (M) tom 115 
Huseyin Alpergin (V) from § 116 
Hne Brodin Rheindorf (M) 
Mattias Kullberg (M) 
Karin Lawenius (L) 
Mikael Eriksson (C) 

Birgit Moberg (S) from § 118 
Fanny Lagh (M) from § 116 
Erik Forss (L) from § 116 
Torkel Kjösnes (I(D) 

Mats Norrbom förvaltningsdirektör, Jan Malmberg avdelningschef, Sten Larsson 
idrottschef, Peter Eriksson ekonom och Conny Niklasson projektchef 

Utses att justera: 	HMene Brodin Rheindorf (M) 
	

Paragrafer: 	114 - 125 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

8fåttonsgatan 12, fredag 16 december 2016 

 

Rickard Malmström (MP), ordförande I-MMne Brodin Rheindorf (M), 
justerare 

Annie Arkebäck Morh, sekreterare 

 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Idrotts- och fritidsnämnden 
2016-12-07 
	

Sista dag att överklaga: 	2017-01-09 
2016-12-19 
	

Anslaget tas ner: 	2017-01-10 

www.uppsala.se  och stadsbyggnadsförvaltningen 

Annie Arkebäck Mor61 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 114 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att uppta information från Markus Lagerquist (M), och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 115 

Avrapportering arenaprojekt 

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

Nämnden tackar för redovisningen. 

§ 116 

Månadsuppföljning per november 
IFN-2016-0041 

Förvaltningen lämnar en kort redovisning av det ekonomiska läget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 117 

Verksamhetsplan och budget för idrotts- och fritidsnämnden 2017 
IFN-2016-0172 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att fastställa verksamhetsplan för 2017 enligt ärendets bilaga 1, och 

att fastställa budget för 2017 enligt ärendets bilaga 2. 

Reservationer 
Markus Lagerquist (M), 1-M161e Brodin Rheindorf (M), Mathias Kullberg (M), Karin Lawenius (L) 
och Mikael Eriksson (C) deltar ej i beslutet. 

Markus Lagerquist (M), H . ne Brodin Rheindorf (M), Mathias Kullberg (M), Karin Lawenius (L), 
Mikael Eriksson (C), Fanny Lagh (M), Erik Forss (L) och Torkel Kjösnes (KID) lämnar ett särskilt 
yttrande tillika ersättaryttrande enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-11-28 från förvaltningen. 

Verksamhetsplanen anger den inriktning som nämnden har för 2017 baserat på dels Mål och Budget 
2017 dels Idrotts- och fritidspolitiska programmet. Planen följer strukturen i Mål och Budget genom 
att för vaije relevant inriktningsmål och uppdrag ange hur nämnden genom sina åtgärder fångar 
styrningen. Genom planen omsätts inriktningen i Mål och Budget till handlande som både ska 
förstärka nämndens nuvarande inriktning och förändra den i de delar som särskilt poängteras i Mål och 
Budget. Det som särskilt lyfts fram är åtgärder som hanterar frågan om att skapa mer jämlika och 
jämställda förhållanden för att utöva idrott och motion. Ett led i detta arbete är att arbeta med 
jämställdhetsintegrering av fysiska anläggningar. Ett sådant arbete påhöljas redan under hösten 2016 
och kommer att drivas som en åtgärd i verksamhetsplanen för 2017. 

Utdragsbestyrkande 



Justerattdes,sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 118 

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 
IFN-2015-0163 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen av plan för intern kontroll 2016, och 

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-11-24 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutade i december 2015 om plan för internkontroll för 2016 för 
nämndens verksamhet. 

I ärendet redovisas resultatet av granskningen, identifierade brister och vilka åtgärder som vidtagits 
och planeras för att förbättra hanteringen i framtiden. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 



Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 119 

Internkontrollplan 2017 
IFN-2016-0175 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna internkontrollplan för 2017, och 

att översända planen till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-11-24 från förvaltningen. 

Nämndens internkontrollplan syftar till att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig 
finansiell rapportering samt att följa tillämpliga lagar och förordningar. 2017 års internkontroll 
omfattar kontroll av verksamhetens organisation, rutiner samt efterlevnad av lagstiftning och 
kommuninterna styrdokument. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 120 

Ansökan från Uppsala Orienteringsklubbars Kartråd om föreningsbidrag 
för framställning av orienteringskartor 2017 
IFN-2016-0170 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja ansökan från Uppsala orienteringsklubbars kartråd om föreningsbidrag för 
kartframställning till Uppsala orienteringsklubbars kartråd för 2017 med 808 300 kronor, varav 
220 000 kronor ska användas till friskvårdsaktiviteten Hittaut. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-11-15 från förvaltningen. 

Uppsala orienteringsklubbars kartråd har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag på 808 300 
kronor för framställning av orienteringskartor under 2017. Bidraget ska även användas för 
friskvårdsaktiviteten Hittaut. Kartråd samordnar och fördelar stödet till olika föreningars kartprojekt 
enligt en treårig produktionsplan. 

Expedieras till 
Uppsala Orienteringsklubbars Kartråd 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 121 

Uppdragsavtal Fyrishov 
IFN-2016-0114 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att fastställa förslag till reviderat uppdragsavtal avseende Fyrishov att gälla för samma tid som 
befintligt löpande uppdragsavtal, 

att bemyndiga avdelningschefen för idrott och fritid att i enlighet med nämndens direktiv 
färdigförhandla uppdragsavtalet, och 

att bemyndiga avdelningschefen att underteckna uppdragsavtalet. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-11-30 från förvaltningen. 
Förvaltningen föredrar ärendet. 

Uppsala kommun genom Idrotts- och fritidsnämnden (IFN) har idag två uppdragsavtal med Fyrishov 
AB (bolaget) dels ett som avser hyra av tider mm i anläggningen Fyrishov dels ett som avser hyra och 
drift av Gottsundabadet. Nu aktuellt ärende avser justering av det bifintliga avtalet för 
Fyrishovs an läggn ingen . 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 122 

Anmälan av skrivelser, beslut, anmälningsärenden ram 7 december 2016 
IFN-2016-0030 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att 	lägga anmälda anmälningsärenden till handlingarna. 

1. Protokoll från Handikapprådet 7 oktober 2016. 

2. Protokollsutdrag 2016-11-07- -08, § 208, från kommunfullmäktige angående Motion 
av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om extra föreningsbidrag för att stödja ett bättre 
integrationsarbete KSN-2015-2151. 

§ 123 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 
2016-11-19 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 124 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 16 november 2016 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-12-07 

§ 125 

Information av Markus Lagerquist (M) 

Markus Lagerquist (M) informerar om att han i samband med den nya organisationen 2017 kommer 
att lämna idrotts- och fritidsnämnden och gå över till en annan nämnd. 
Den nya 2:e vice ordförande kommer från Liberalerna. 
Han tackar alla för sin tid i idrotts- och fritidsnämnden. 

Majoriteten och oppositionen önskar varandra och förvaltningen en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Utdragsbestyrkande Juste des sign 
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Protokollsanteckning majoritetens verksamhetensplan 

Alliansen vill vill se en politik för fler jobb och ökad tillväxt. För att detta 
skall kunna ske måste alla politikområden samverka. Idrott/fritids har 
stor betydelse för inflyttning och besöksstaden Uppsalas utveckling. 
Förståelse av vilka faktorer som behöver stärkas för att säkerställa 
fortsatt tillväxt inom alla de områden som är beroende av 
besöksindustrin såsom handel, restaurang och hotell är viktig. Vidare 
visar forskning och erfarenhet att tillgång till idrottsaktiviteter såväl 
som spontanidrottsplatser styr människors val av vilken ort de kan 
tänkas flytta till. Vid sidan av skola, jobb och bostad är detta de 
områden som påverkar dessa för kommunen så viktiga val. 

Politiken hänger samman och majoritetens skattehöjning slår hårt 
också mot idrott- och fritidssektorn. Alliansen ser dock positivt på det 
faktum att majoriteten åtminstone delvis talar om idrott och fritid som 
en del av tillväxt och sysselsättning. Detta kunde dock betonats ännu 
tydligare och trovärdigheten i majoritetens vilja att stärka företagande 
blir i ljuset av skattehöjningen lågt. Vidare är de ställen där det talas 
om vikten av skapa tillgången till en rik fritid i samband med 
nybyggnation viktiga. Alliansen delar majoritetens bedömning i denna 
del. 

Alliansen ser med oro på debatten om tidig toppning inom idrotten. 
Detta är en olycklig utveckling både utifrån perspektivet bredd och 
spets. Utgångspunkten skall istället vara att så många som möjligt 
skall fortsätta med idrott så länge som möjligt. Bara på detta sätt kan 
vi långsiktigt stärka såväl elit- som breddidrotten. Idrottens språk är 
universellt och är inte begränsat av kultur, religion och etnisk 
härkomst. En modern idrotts/fritidspolitik bör alltid ta sin 
utgångspunkt i ge alla barn- och ungdomar samma möjligheter till 
idrottsutövande. Alliansen vill fortsätta arbetet med att ge idrotten fler 
och bättre verktyg att bidra till integration och tillhörighet. Vidare vill 
alliansen lyfta paraidrotten. Detta att människor med olika former av 
funktionsnedsättningar också erbjuds möjlighet till en rik fritid är 
viktigt både ur ett mänskligt och hälsomässigt perspektiv, ett gott 
exempel på en rättvisefråga. 



Erik Forss 
Ersättare 
(L) 
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