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Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Uppsa a 
KOM MUNI IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

1 (6) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-15 

Plats och tid: 	Stationsgatan 12, lokal Bergius, klockan 15.00-17.00 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Rickard Malmström (MP), 
Ordförande 
Loa Mothata (S), 1:e vice 
ordförande 
Mohamad Hassan (L), 2:e vice 
ordförande 
Leif Wahlström (S) 
Birgit Moberg (S) 
Helena Nordström-Källström 
(MP) 
Huseyin Alpergin (V) tom § 27 
Ida Netzel (MP) from § 28 
Mattias Kullberg (M) 
Madeleine Andersson (M) 
Erik Forss (L) 
Karin Lawenius (L) 

Ersättare: Ida Netzel (MP) torn § 27 
Karin Söderberg (V) 
Fanny Lagh (M) 
Torkel Kjösnes NI)) 

Mats Norrbom förvaltningsdirektör, Jan Malmberg avdelningschef, Tuija Kulma 
fritidsstrateg, Conny Niklasson projektchef, Johan Quarfordt projektledare, och 
representanter för SIRIUS 

Utses att justera: 	Mohamad Hassan (L) 
	

Paragrafer: 21 - 32 

Annie Arkebtiek Morh, sekreterare 
ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns  

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Idrotts- och fritidsnämnden 
2017-02-15 
	

Sista dag att överklaga: 	2017-03-13 
2017-02-20 
	

Anslaget tas ner: 	2017-03-14 

tillgängligt på: 	www.uppsala 	se och stadsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift: 	 å 	A  
Annie Arkebäck Morh 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-15 

§ 21 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att lyfta upp ärende 6, Förslag till bokslut och verksamhetsberättelse 2016 på föredragningslistan, 

att uppta följande punkter på föredragningslistan: IK SIRIUS hyressättning, Allaktivitetshuset, 
skrivelse från AB UTK Hallen, lokalt aktivitetsstöd, skrivelse från Uppsala skridskoklubb, och 
scoutsituationen i Eriksberg, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

91010258 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-15 

§ 22 

Förslag till bokslut och verksamhetsberättelse 2016 
IFN-2017-0031 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna upprättat bokslut 2016, 

att godkänna förslag till verksamhetsberättelse 2016, 

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Då verksamhetsberättelse och bokslut 2016 bygger på den Mål- och budget som kommunfullmäktige 
har fastställt reserverar sig Mohamad Hassan (L), Erik Forss (L), Karin Lawenius (L), Mathias 
Kullberg (M) och Madeleine Andersson (M) till förmån för respektive Mål och budget i 
kommunfullmäktige och hänvisar till de satsningar som berör nämndens ansvarsområde i respektive 
budget. 

Ersättaiyttrande 
Då verksamhetsberättelse och bokslut 2016 bygger på den Mål- och budget som kommunfullmäktige 
har fastställt hänvisar Torkel Kjösnes (KID) till förmån för Kristdemokraternas Mål och budget i 
kommunfullmäktige och till de satsningar som berör nämndens ansvarsområde i deras budget. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-02-17 från förvaltningen. 

Förvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning innehållande bokslut, och verksamhetsberättelse 
för verksamhetsåret 2016. I årsredovisningen ingår utöver den ekonomiska rapporteringen, 
uppföljning av mål, planer och policier, samt intern kontroll som skall rapporteras till främst 
kommunstyrelsen. Detta material har rapporterats från tjänstemannanivå till kommun ledningskontoret 
med angivande av att nämndbehandling sker den 15 februari. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-15 

§ 23 

Avrapportering arenaprojekt 

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

Nämnden tackar för redovisningen. 

§ 24 

PT-app i Stadsskogens motionsspår 

Förvaltningen informerar om den PT-app som ska lanseras torsdag 20 april, klockan 17.30 i 
Stadsskogen. Syftet med appen är att locka fler att börja träna. Det finns olika träningsnivåer och man 
följer instruktioner i lurar utefter elljusspåret. 

§ 25 

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

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-15 

§ 26 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 25 januari 2017 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 27 

IK SIRIUS hyressättning 

Representanter för IK SIRIUS informerar om klubbens ekonomiska situation och att de inte klarar att 
betala den hyra som blir aktuell. 

§ 28 

Allaktivitetshuset 

Erik Forss (L) frågar om nämndens totalkostnad för byggandet av det nya Allaktivitetshuset. 
Förvaltningen svarar att det inte blev några extra kostnader för idrotts- och fritidsnämnden. 
Från årsskiftet är det kulturnämnden som har ansvaret och far kommunbidraget. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-15 

§ 29 

Skrivelse från AB UTK hallen 

Madeleine Andersson (M) undrar hur det går med inkommen skrivelse från AB UTK hallen. 
Förvaltningen svarar att det är många som är berörda av skrivelsen och att ett gemensamt svar ska tas 
fram. När beredningen är klar och svaret framtaget så kommer nämnden att delges detta. 

§ 30 

Lokalt aktivitetsstöd 

Madeleine Andersson (M) undrar om det minskade statliga aktivitetsstödet kommer att drabba berörda 
föreningar. 
Förvaltningen svarar att då föreningarna får mindre bidrag gäller det att jobba mer på att hålla kvar 
medlemmarna upp i högre åldrar. 

§ 31 

Skrivelse från Uppsala Skridskoklubb 

Mohamad Hassan (L) undrar om skrivelsen som har inkommit från Uppsala Skridskoklubb med 
begäran om kommunens bistånd till borttagande av träningslokalen Kyrkan och klubbhus på Gränby 
sportfålt. 
Förvaltningen informerar i ärendet och försöker att hitta en lösning för klubben. 

§ 32 

Scoutsituationen i Eriksberg 

Mohamad Hassan (L) undrar hur det går med ersättningslokal för scouterna i Eriksberg då deras lokal 
har brunnit. 
Förvaltningen svarar att det inte är nämndens fråga då lokalen är direkthyrd av Uppsala 
Sportfastigheter AB. I dialog med Uppsala Sportfastigheter har framkommit att det finns två andra 
byggnader i området som går att iordningsställa som ersättningslokal. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

