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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
rä 

KOMMUN 

Utses att justera: Mohamad Hassan (L) Paragrafer: 96 - 108 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

S tionsgatan 12, onsdag 3 oktober 2018 

Rickard Malrnst l'Ö NT), ordförande 

Annie Arkebäck Mmin, sekreterare 

ohamad Hassan (L), justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

Plats och tid: Stationsgatan 12, lokal Aspen plan 4, klockan 15.00 — 17.00 

Beslutande: Rickard Malmström (MP), 
Ordförande 
Loa Mothata (S), 1:e vice 
ordförande 
Mohamad Hassan (L), 2:e vice 
ordförande 
Leif Wahlström (S) 
Lars Madej (S) 
Mattias Kullberg (M) 
Madeleine Andersson (M) 
Huseyin Alpergin (V) 
Tobias Nordquist (V) 
Karin Lawenius (L) 
Mikael Eriksson (C) 

Ersättare: Erik Dagnesj ö (S) 
Robin Kronvall (M) 
Bodil Frick (L) 
Torkel Kjösnes (I(D) from § 98 

Övriga 
deltagare: Mats Norrbom förvaltningsdirektör, Josefine Åhrman avdelningschef, Sten Larsson 

projektledare, Yvonne Mode controller, Mats Benker enhetschef, Wilhelm 
Widerholm strateg, Dan Eriksson marknadsansvarig, Erik Löhman och Sebastian 
Brixder projektledare 

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 
2018-09-26 Sista dag att överklaga: 2018-10-25 
2018-10-04 Anslaget tas ner: 2018-10-26 

www.uppsala.se  och stadsbyggnadsförvaltningen 

  

  

Annie Arkebäck Moren 
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UPFILMIUN IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 96 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 97 

Konstgräsgranulat 

Förvaltningen redogör för de olika konstgräsgranulat som finns och dess problematik. 
För närvarande har Uppsala 10 konstgräsplaner utomhus, och 1 inomhus. 

§ 98 

Ekebydalen 

Förvaltningen informerar om att en långsiktig plan får vänta på grund av detaljplan. 
Nya moduler med omklädning, dusch, och toalett kommer dock att finnas på plats för användande 
våren 2019. 

§ 99 

Idrottens dag 

Förvaltningen informerar om idrottens dag, som är en nationell satsning. 
Arrangemanget hölls i Turbos lokaler, med Upplands idrottsförbund som arrangör. Temat var 
rörelseglädj e. Målgruppen var föreningsledare och barn 7 — 15 år. 

Utdragsbestyrkande Justerandes s / 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 100 

Prestationscentrum 

Förvaltningen redogör för att Uppsala uppmanats att ordna ett prestationscentrum. 
Uppsala är nu genom Uppsala idrottsförening (UIF) en av de sökande som kommit vidare till 
utvärdering och bedömning. 
Eventuell start våren 2019. På ett prestationscentrum arbetas det med forskning, utveckling, och 
ambition. 

§ 101 

Studenternas fotboll 

Förvaltningen informerar om att det eventuellt kan bli ökade kostnader på grund av nya arenakrav vid 
landskamper. Dessa krav gäller vändkors i entréer och planbelysning. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 102 

Delårsuppföljning per augusti 2018 
IFN-2018-0153 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna upprättad uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, riktade 
satsningar samt planer och program per augusti 2018, 

att godkänna upprättat periodbokslut och helårsprogmos per augusti 2018, 

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen, 

att godkänna upprättad uppföljning av intern kontroll per augusti 2018, och 

att fastställa att redovisningen för ekonomi per augusti 2018 och verksamhet per augusti 2018 inte 
föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-04 från förvaltningen. 

Nämnden bidrar i inom hela sitt verksamhetsområde till att uppfylla kommunfullmäktiges 
inriktningsmål och uppdrag. Det prognostiseras att nämnden helt eller delvis kommer att uppfylla 
samtliga inriktningsmål. Arbeten med uppdragen pågår i olika framskridna skeden och är i några fall 
helt färdigställda. 
Idrotts- och fritidsnämnden redovisar en nettokostnad som är 4,4 mnkr lägre än budget. 
Verksamhetens kostnader är 4,4 mnkr lägre än budget samtidigt som intäkterna är 2,4 mnkr lägre än 
budget. Prognosen visar en positiv avvikelse med 4,7 mnkr 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 103 

Elitidrottsstipendium 2018 
IFN-2018-0037 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att tilldela Vanessa Kamga (friidrott - diskuskastning) och Linus Islas Flygare (fädning) 2018 års 
elitidrottsstipendium på respektive 40 000 kronor. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-06-21 från förvaltningen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har i år mottagit 45 stycken godkända ansökningar till idrott- och 
fritidsnämndens elitidrottsstipendium 2018. 
Nämnden ska efter presentation av stadsbyggnadsförvaltningens förslag besluta vilka som ska tilldelas 
2018 års elitidrottsstipendium på respektive 40 000 kr. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 104 

Uppsala idrottsgala 2019 
IFN-2018-0147 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att uppdra till avdelningschefen för Idrott och fritid att ingå avtal om Uppsala idrottsgala 2019 med 
arrangören Upsala Nya Tidning. 

Reservationer 
Mathias Kullberg (M), Madeleine Andersson (M) och Mikael Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Mathias Kullbergs yrkande. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-08-30 från förvaltningen. 

Upsala Nya Tidning (UNT) tar inför 2019 över arrangemanget Uppsalas Idrottsgala. Idrotten i Uppsala 
är på stark frammarsch, både gällande föreningslivet och idrottsanläggningar. Uppsala nådde i år en 
andraplats i Sveriges televisions ranking "Årets Idrottsstad". 
Uppsala Idrottsgala sammanfattar det gångna idrottsåret och uppmärksammar både föreningar, bredd-
och elitutövare och ledare. Till 2019 är ambitionen att öka engagemang och deltagande till samma 
budget som 2018. Det är angeläget att idrotts- och fritidsnämnden bidrar till galans genomförande så 
att den kan fortsätta att ge positiv uppmärksamhet åt idrotten 

Yrkanden 
Mathias Kullberg (M) yrkar att förslag till avtal redovisas till nämnden före påskrift av 
avdelningschef. 

Rickard Malmström (MP) yrkar med stöd av Loa Mothata (S), och Mohamad Hassan (L) bifall till 
liggande förslag. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 105 

Yttrande till kommunrevisionen avseende Granskning av "Stöd till 
idrottande" 
IFN-2018-0135 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande, och 
att sända detsamma till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-09-12 från förvaltningen. 

Kommunrevisionen har granskat om kommunens stöd till idrottande sker på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt utifrån de mål och uppdrag som fastställts av 
kommunfullmäktige. Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts att inkomma med yttrande över 
kommunrevisionens rapport. 

Förvaltningen föreslår nämnden att anta bifogat förslag till yttrande och sända detsamma till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kommer sedan att avge ett gemensamt svar för kommunen som 
helhet. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-26 

§ 106 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 15 
augusti 2018 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 107 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 22 augusti 2018 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 108 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm idrotts- och fritidsnämnden 
26 september 2018 
IFN-2018-0030 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga anmälda skrivelser, beslut, protokoll, mm till handlingarna. 

1. Protokoll från kommunala pensionärsrådet (KPR) 1 juni 2018. 

2. Veckobrev från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 18 och 25 september 2018. 

Justerandes s Utdragsbestyrkande 
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