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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

Plats och tid: 	Stadshuset, KS-salen, klockan15:00-19:00 
Beslutande: 	Rickard Malmström (MP), 	Ersättare: Erik Forss (L) 

Ordförande 	 Torkel Kjösnes (Kl)) 
Markus Lagerquist (M), 2:e vice 
ordförande 
Leif Wahlström (S) 
Pavlos Cavelier Bizas (S) 
Helena Nordström-Källström 
(MP) 
Ida Netzel (MP) 
Huseyin Alpergin (V) 
Mattias Kullberg (M) 
Helen Brodin Rheindorf (M) 
Karin Lawenius (L) 
Mikael Eriksson (C) 

Tjänstemän: 	Jan Malmberg avdelningschef, Sten Larsson idrottschef, Mikael Franzén projektledare, 
Anders Fridborg enhetschef, Ewa Wennmark och Wilhelm Widerholin fritidsstrateger 

Övriga: 	 Representanter från orienteringsklubben Linne 

Litickard Malmström, ordförande 	Mikael 	sson, justerare 
• 4' 

Annie Arkebäck Mork sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 
	

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 	 Idrotts- och fritidsnämnden 
Datum: 	 2016-02-17 
Datum för 	 Sista dag för överklagande: 	2016-03-18 
anslags uppsättande: 2016-02-26 

	
Datum för anslags nedtagande: 2016-03-21 

Annie Arkebäck Moren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§ 1 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan enligt följande: 

Tillägg - Fråga från Mathias Kullberg (M) gällande trygghetsläget vid idrottshallen i Gottsunda 
Tillägg - Fråga från Mikael Eriksson (C) gällande boulehallen i Gottsunda 
Tillägg - Anmälan av särskild partiöverläggning. 

§2 

Projekt Hittaut 

Representanter från orienteringsklubben Linne presenterar sin verksamhet och berättar om 
produktionen av orienteringskartor, där bland annat projekt Hittaut ingår. 

§ 3  

Kommunens integrationsarbete 

Enhetschefen för samordningsenheten redogör för enhetens arbete. 
Enheten startade i januari 2016 och ska arbeta med kommunens integrationsarbete 
gällande asylsökande och nyanlända i Uppsala. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§4 

Åtgärder för tryggande av ansökningsförfarande när föreningar söker bidrag 

Förvaltningen redovisar förtydliganden som gjorts i ansökningsförfarandet, bland annat gällande 
påminnelserutiner. 
Detta för att undvika missförstånd mellan sökande förening och förvaltning. 

§5 

Subventionsutredning 

Förvaltningen redovisar med hjälp av powerpointbilder kartläggning av idrotts- och 
fritidsnämndens subvention till idrottsföreningar 2014. 
Powerpointbilderna skickas på begäran till nämnden. 

§6 

Lokalförsörjningsarbetet 

Förvaltningen redovisar det pågående arbetet med en lokalförsörjningsplan. 
I arbetet ska bland annat en föreningsenkät och en skolenkät skickas ut den 7 mars med svar till den 
3 april. En kultur- och fritidsvaneundersökning samt en brukardialog har redan genomförts. 

§ 7 

Allaktivitetshus 

Förvaltningen redogör för att entreprenaden som är upphandlad går ut i mars och i samband med 
detta ska verksamheten breddas och drivas av egen regi. Arbete pågår med att finna en ny lokal för 
Allaktivitetshuset, då den bara tillfälligt har fått hyras av fastighetsägaren. 
Ordföranden påtalar att frågan om verksamhetsdriften ska upphandlas eller ej är oviktig för de Röd-
Gröna partierna, men att tidigare mål för verksamheten inte uppnåtts i nuvarande drift. 
Det finns en plan för övertagandet av verksamheten och ett förslag är på väg fram till idrotts- och 
fritidsnämnden för beslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§8 

Förslag till bokslut och verksamhetsberättelse 2015 
IFN-2016-0026 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna upprättat bokslut 2015, 

att godkänna förslag till verksamhetsberättelse, 

att godkänna rapportering avseende redovisning av årets resultat i relation till inriktningsmålen, 
uppföljning av jämställdhetsintegrering, barnkonventionen, och uppdrag som givits nämnden 
från kommunfullmäktige, och 

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-02-08 från förvaltningen. 
Förvaltningen föredrar ärendet. 

Förvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning innehållande bokslut, och 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. I årsredovisningen ingår utöver den ekonomiska 
rapporteringen, uppföljning av mål, planer och policier samt intern kontroll som ska rapporteras till 
främst kommunstyrelsen. Detta material har rapporterats från tjänstemannanivå till 
kommunledningskontoret med angivande av att nämndbehandling sker den 17 februari. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§9 

Partnerskap Elitidrott Uppsala 
IFN-2015-0161 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att Uppsala kommun ska ingå som medlem i Partnerskap Elitidrott Uppsala 2016-2017, 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med kommunledningskontoret teckna 
avtal med Destination Uppsala AB om projektledning av Partnerskap Elitidrott Uppsala under 
2016 och 2017 till en kostnad för idrotts- och fritidsnämnden av 300 000 kronor för respektive 
år, 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att upprätthålla ordförandeskapet i Partnerskapet 
Elitidrott Uppsala, och 

att uppdra åt förvaltningen att senast i december 2016 återkomma med en uppföljning gällande 
resultatmål/indikatorer. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-01-25 från förvaltningen. 

Uppsala kommun initierade 2009 ett samarbete med elitidrottsföreningarna, genom den så kallade 
Elitpartneröverenskommelsen, i syfte att utveckla och främja elitidrotten i Uppsala. 
Överenskommelsen övergick efter ett par år till ett projekt, Elitidrottstaden Uppsala, som avslutades 
vid halvårsskiftet 2013. Under 2014 och 2015 utvecklades partnerskapet genom att nya medlemmar 
som exempelvis arenabolagen blev medlemmar. Uppsala kommun har varit motor i detta samarbete 
som är relativt unikt i landet. Ekonomiskt har kommunen bidragit med 600 000 kr per år varav 
kommunstyrelsen och idrotts- och fritidsnämnden delat på kostnaden, det vill säga 300 000 kr per 
styrelse respektive nämnd. 

Yrkanden 
Mathias Kullberg (M) yrkar, med instämmande av övriga beslutande ledamöterna, om ytterligare en 
att-sats lydande "att uppdra åt förvaltningen att senast i december 2016 återkomma med en 
uppföljning gällande resultatmål/indikatorer." 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§ 10 

Kultur- och fritidsvaneundersökning 
IFN-2015-0094 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna rapporten av fritidsvaneundersökningen 2015 och därigenom förklara uppdraget som 
genomfört. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-01-26 från förvaltningen. 
Förvaltningen föredrar ärendet. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har på idrotts- och fritidsnämndens uppdrag under 2015 genomfört en 
fritidsvaneundersökning. Rapporten sammanfattar resultatet av undersökningen som tillsammans 
med kulturförvaltningen har genomförts som en kombinerad kultur- och fritidsvaneundersökning. 
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner rapporten och därigenom förklarar uppdraget som 
genomfört. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§ 11 

Inhyrning av lokal/anläggning, principer 
IFN-2016-0027 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att i ärendet redovisad princip för hyressättning ska tillämpas på kommande hyresavtal med 
Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-01-27 från förvaltningen. 

En översyn av nuvarande hyresprincip vid inhyrning av lokaler från Uppsala kommun Sport- och 
rekreationsfastigheter AB, bolaget, har gjorts. Den bärande principen för avtalen är att hyran för en 
anläggning är kostnadsbaserad och omfattar såväl kapital- som drift och underhållskostnader. 



justerandes sig 

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

8(10) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§ 12 

Justering av tidigare val till arbetsutskott för idrotts- och fritidsnämnden 2015- 
2018 
IFN-2015-0004 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att utöver tidigare valda ersättare i arbetsutskottet, Huseyin Alpergin (V) och Karin Lawenius (L), 
vid behov kunna kalla in annan ledamot eller ersättare i idrotts- och fritidsnämnden, för att 
tjänstgöra i den turordning som kommunfullmäktige beslutat inför mandatperioden. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-02-10 från förvaltningen. 

På arbetsutskottet 8 februari 2016 diskuterades behovet av att vid sjukdom och annan frånvaro 
av valda ersättare, kunna kalla in annan ledamot eller ersättare i idrotts- och fritidsnämnden. 
Arbetsutskottet beslutade att lyfta detta till nämnden för beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§ 13 

Blandade anmälningsärenden idrotts- och fritidsnämnden 17 februari 2016 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga förteckningen till handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger. 

§ 14 

Anmälan av protokoll från arbetsutskott 8 december 2015 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 15 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 16 december 2016 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Jjisterandes sign 
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Uppsala,, 	IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-17 

§16 

Fråga från Mathias Kullberg (M) gällande trygghetsläget i Gottsunda 
idrottshall 

Mathias Kullberg (M) undrar hur det nu ser ut med tryggheten i Gottsunda idrottshall. 

Ordföranden svarar att det inte har tagits några politiska initiativ. 

Förvaltningen redogör för att det nu finns väktare som kontrollerar att anläggningen är tom när den 
sista förhyraren för dagen har lämnat lokalerna. 

§17 

Fråga från Mikael Eriksson (C) gällande boulehallen i Gottsunda 

Mikael Eriksson (C) påtalar att boulehallen är bra nationellt sett. Hur mycket pengar satsar idrotts-
och fritidsnämnden på boulehallen. 

Förvaltningen redogör för att nämnden satsar 3,9 miljoner kronor som täcker hyra, städ och 
eventuell förstöring. Avtal tecknas med Uppsala bouleallians för perioden 1 september till 30 april. 

§18 

Anmälan av särskild aktivitet med partigrupp 

Ordföranden anmäler att majoriteten (S), (MP) och (V) ska ha särskild aktivitet med 
partigrupp den 9 mars 2016, klockan 9.00 - 13.30. 
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