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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 62 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att uppta ärende gällande markeringsavgifter och hyra av specialhallar vid Fyrishov, 

att uppta fråga gällande bidrag för racketsporter, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 63 

Boxning Gottsunda 

Förvaltningen informerar om projekt Boxning Gottsunda. Projektet har initierats av UIF 
boxningsklubb. Kulturnämnden är projektägare och idrotts- och fritidsnämnden ska endast 
tillhandahålla en lokal. Projektet startar höstterminen 2019 och vänder sig till åldersgruppen 9 — 25 år. 

§ 64 

Status lokalförsörjning 

Förvaltningen redogör för arbetsprocessen kring lokalförsörjningsplaneringen. Sju planer ska tas fram. 
Processen börjar i juni 2018, förslag ska vara fårdiga 31 augusti 2018, och färdig plan beräknas vara 
klar november-december 2018. 

§ 65 

Uppföljning föreningsbidrag 

Förvaltningen redovisar utbetalda föreningsbidrag för 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 66 

Månadsuppföljning per april 2018 
IFN-2018-0042 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per april 2018. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-05-16 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 2,3 mnkr, vilket är 0,6 mnkr lägre än 
prognosen per april. Verksamhetens kostnader är 0,4 mnkr lägre än prognosen samtidigt är intäkterna 
1,0 mnkr lägre. Helårsprognosen från mars visade en positiv avvikelse med 4,7 mnkr. Gottsundabadet 
kommer att genomgå en stor renovering som planeras vara klar till september Nämnden kan komma 
att belastas med en ökad hyreskostnad om cirka 0,5 mnkr för badet då det vid prognostillfället 
beräknades att renoveringen skulle vara klar först till årsskiftet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 67 

Idrotts- och fritidsnämndens uppföljning av ekonomi per mars samt 
verksamhet och intern kontroll per april 2018 
IFN-2018-0056 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna upprättad uppföljning av ekonomi samt helårsprognos per mars och uppföljning av 
kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och riktade satsningar per april 2018 enligt 
ärendets bilaga 1, 

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen, 

att godkänna uppföljning av intemkontrollplan per april 2018 med diarienummer IFN-2017-0226 i 
enlighet med underlaget i ärendets bilaga 2, och 

att fastställa att redovisningen för ekonomi per mars och verksamhet per april inte föranleder 
nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-04 26 från förvaltningen. 

Nämnden bidrar inom hela sitt verksamhetsområde till att uppfylla kommunfullmäktiges 
inriktningsmål och uppdrag. I samtliga inriktningsmål har nämnden helt eller delvis uppfyllt målen. 
Arbeten med uppdragen pågår i olika framskridna skeden och är i några fall helt fårdigställda. Idrotts-
och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 3,7 miljoner kronor. Det är 1,6 miljoner kronor 
högre jämfört med budget. Verksamhetens kostnader är 3,3 miljoner kronor lägre än budget samtidigt 
som intäkterna är 1,7 miljoner kronor lägre än budget. Prognosen visar en positiv avvikelse med 4,7 
miljoner kronor. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Ju s ter andes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 68 

Förslag till förändrade markeringsavgifter 2019 
IFN-2018-0085 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att till kommunstyrelsen överlämna skrivelse med förslag till markeringsavgift inom idrotts- och 
fritidsnämndens ansvarsområde att gälla från 1 januari 2019. 

Reservationer 
Madeleine Andersson (M), Mathias Kullberg (M), Karin Lawenius (L), Bodil Frick (L) och Mikael 
Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om återremiss enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-04-23 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås anta förslag till ny prislista inom nämndens ansvarsområde, den 
s.k. markeringsavgiften, att gälla från 1 januari 2019 samt överlämna densamma till kommunstyrelsen 
för fastställande. 

Yrkande 
Madeleine Andersson (M) yrkar med stöd av Mathias Kullberg (M), Karin Lawenius (L), Bodil Frick 
(L) och Mikael Eriksson (C) att ärendet ska återremitteras för att förankra förslaget med berörda 
föreningar och organisationer i enlighet med lokal överenskommelse (LÖK). 

Ordföranden Rickard Malmström (Mi) yrkar bifall till liggande förslag och att ärendet ska avgöras 
idag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för eget yrkande. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 69 

Nya idrottsanläggningar i Gunsta 
IFN-2018-0063 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta föreliggande förslag till behovsprogram för en fullstor idrottshall i Gunsta, 

att uppdra till förvaltningen att presentera ett hyresförslag till en 11-spels konstgräsplan med 
belysning i Gunsta, och 

att uppdra till förvaltningen att presentera en plan för utformning av andra idrottsytor och 
idrottsanläggningar, inklusive ett belyst motionsspår, i anslutning till konstgräsplanen i Gunsta. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-03-16 från förvaltningen. 

Den pågående utbyggnaden av bostäder i Gunsta föreslås kompletteras med infrastruktur för idrott 
genom en fullstor idrottshall, en konstgräsplan och andra anläggningar för motion och fysisk aktivitet. 
Förslaget stöds av nämndens lokalförsörjningsplanering för idrottshallar och konstgräsplaner och ingår 
i en koordinerad beställning från berörda nämnder om en ny skola med idrottshall i Gunsta. 
Idrottsanläggningarna ska tillgodose behoven under såväl skoltid som fritid 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 70 

Utse dataskyddsombud 
IFN-2018-0100 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att till dess upphandling av dataskyddsombud avslutats, utse stadsjuristen till dataskyddsombud, och 

att godkänna att till dataskyddsombud utse den som kommunstyrelsen kommer att teckna avtal med 
efter avslutad upphandling. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger från stadsjuristen 2018-05-07. 

Dataslcyddsförordningen, eller GDPR (som är en förkortning för General Data Protection Regulation), 
ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. De nya reglerna börjar då gälla direkt utan någon 
övergångsperiod. 
Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i kommunen är myndigheter och måste, enligt den nya lagen, 
utse dataskyddsombud. Det är vaije självständig nämnd som är personuppgiftsansvarig för 
behandlingar inom sitt verksamhetsområde och som ansvarar för att utse ett ombud. Bestämmelsen 
omfattar även gemensamma nämnder. 
Dataskyddsom budet ska ha en oberoende ställning och ska inte ta emot instruktioner eller utsättas för 
påtryckningar eller sanktioner som syftar till att påverka hur uppdraget genomförs. 
Ombudet ska rapportera direkt till organisationens högsta förvaltningsnivå, för t.ex. kommuner 
kommundirektör med ledningsgrupp. 
Uppsala komman har bestämt en intern organisation på kommunledningskontoret för kommunens 
informations- och IT-säkerhetsarbete, vilket innefattar kommunens arbete med att på olika sätt skydda 
kommunens information, inklusive kommunens personuppgiftsbehandlingar. Organisationen kommer 
att fungera som stöd till förvaltningarna i deras arbete med informations- och IT-säkerhet. 
Kommunstyrelsen kommer att genomföra en upphandling av gemensamt dataskyddsombud för 

samtliga nämnder. Intill dess upphandlingen är avslutad, kommer funktionen som dataskyddsombud 
att bäras av stadsjuristen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 71 

Markeringsavgifter och hyra av specialhallar vid Fyrishov 

Förvaltningen informerar i ärendet. 

Ajournering begärs och nämnden avbryts i 5 minuter. 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att bemyndiga avdelningschefen att ingå ett avtal (likt interimsavtalet från 2017) som justerar 
ersättningsnivåerna i uppdragsavtalet från 2014 utifrån de förändrade markeringsavgifterna, 

att avtalet ska ha som utgångspunkt att förändringar av markeringsavgifter inte ska påverka Fyrishov 
ABs totala intäkt från uppdragsersättning och markeringsavgifter, 

att avtalet ska utifrån nämndens tidigare beslut reglera att markeringsavgiften för en 
50-meterssimbana eller två 25-meterssimbanor motsvarar liten idrottshall samt hyrorna för 
specialhallarna är oförändrade från det som gällde innan markeringsavgiftsförändringen 2017, 
och 

att om ingen överenskommelse kring nytt avtal enligt ovan sluts innan den 4 juni 2018 bemyndiga 
arbetsutskottet att hänvisa tvisten kring uppdragsavtalet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-23 

§ 72 

Anmälan av prot koll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 18 
april 2018 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 73 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 25 april 2018 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 74 

Fråga från Torkel Kjösnes (KB) om bidrag för racketsporter 

Torkel Kjösnes undrar över gällande bidragsregler då racketsporten framfört att de inte får ta del av 
bidrag. 

Förvaltningen återkommer med information på nämnden 14 juni 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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I berolerna 

IFN 2018-05-23, ärende 9 förslag till förändrade markeringsavgifter 2019 

Ärende 9 handlar om att indexanpassa markeringsavgifterna i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut. Men för 2 idrotter blir förändringen mer än vad fullmäktiges 

beslut medger. Det handlar om simning och skidor, att likställa simbana med en idrottshall 

och att skidliftskortet för vuxna fördubblas. Oavsett om det handlar om positiva åtgärder 

(simning) eller negativa (skidkortet) så anser vii alliansen att förslagen ska dialogas med 

berörda. 

Alliansen i IFN och i andra nämnder har konsekvent drivit frågan om förankring och dialog 

med föreningar/organisationer/företag när förändringarna kommunen vill göra är stora. 

Mot denna bakgrund yrkar vi på att ärendet återremiteras för att förankra förslaget med 

berörda föreningar och organisationer i enlighet med LÖK. 

Madeleine Andersson (M) 

Karin Lawenius (L) 

Mikael Eriksson (C) 

Torkel Kjösnes (KD) 

Mathias Kullberg (M) 

Robin Kronvall (M) 

Bodil Frick (L) 
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