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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-14 

Nämnden inleds med att samtliga närvarande presenterar sig. 

§1 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att ärende 10, Delegationsordning för idrotts- och fritidsnämnden 2019, ärende 11, Verksamhetsplan 
och budget 2019, och ärende 12, Intemkontrollplan 2019 utgår, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§2 

Ordföranden inleder 

Ordföranden Gustaf Lantz (S) presenterar sina tankar för nämndens arbete under mandatperioden. 

§3 

Förvaltningsdirektören har ordet 

Förvaltningsdirektören Mats Norrbom ger en kort presentation av nämndens ansvarsområde. 

§4 

Introduktion nämndens insida 

Förvaltningen ger en kort introduktion av nämndens insida och dess flikar. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-14 

§5 

Sammanträdestider 2019 för idrotts- och fritidsnämnden 
IFN-2019-0002 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att idrotts- och fritidsnämndens sammanträden fortsättningsvis är öppna, och 

att fastställa sammanträdestider för 2019 enligt nedan med undantag av arbetsutskott 31 maj där 
nämnden återkommer med en ny tid. 

Arbetsutskott Nämnd 
Oftast måndagar Id. 15.00 Måndagar kl. 15.00 

14 januari 
4 februari 11 februari 
4 mars 11 mars 
8 april 15 april 
13 maj 20 maj 
31 maj, fredag 10 juni 
19 augusti 26 augusti 
23 september 30 september 
21 oktober 28 oktober 
18 november 25 november 
6 december, fredag 16 december 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 4 januari 2019 från förvaltningen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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KOMMUlt IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-14 

§6 

Inrättande av arbetsutskott samt val av ledamöter och ersättare 
IFN-2019-0002 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att inrätta ett arbetsutskott bestående av fyra ordinarie ledamöter, och fyra ersättare, 

att arbetsutskottet svarar för beredning av ärenden till nämnd, 

att till arbetsutskottet utse Gustaf Lantz (S) som ordförande, Anders Wallin (L) som vice ordförande, 
Markus Lagerquist (M) och Mikael Eriksson (C) som ledamöter, och 

att som ersättare i arbetsutskottet utse Maria Patel (S), Sara Rådbo (MP), Torkel Kjösnes (I(D), och 
Karolin Lundström (V). 

Reservationer 
Karolin Lundström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande enligt bilaga 1. 

Kent Kumpula (SD) reserverar sig mot beslutet i följande särskilda yttrande: 
Jag anser det vara helt fel att partier som fick mindre stöd än Sverigedemokraterna i valet 2018 ska 
tilldelas platser i arbetsutskottet, samtidigt som Sverigedemokraterna utelämnas. Tidigare år har 
samtliga partier i idrotts- och fritidsnämnden fått platser med insyn i arbetsutskottet, något som tyvärr 
verkar ha ändrats i sista sekund inför årets inrättande av arbetsutskott. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 4 januari 2019 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden har att fatta beslut om inrättande av arbetsutskott samt val av ledamöter för 
mandatperioden 2019-01-01 —2022-12-31. 

Yrkanden 
Karoline Lundström (V) yrkar att arbetsutskottet ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. 
Det vore logiskt med en representant från varje parti. 

Ordföranden Gustaf Lantz (S) yrkar med stöd av Markus Lagerquist (M) bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden bifaller eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande 



)t)sala, 
KOMMILRY IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

5 (5) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-14 

§7 

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och till Kommunala 
handikapprådet 
IFN-2019-0002 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Erik Boman (S) som idrotts- och fritidsnämndens representant i Kommunala pensionärsrådet 
utifrån föreskrifter enligt beslut i kommunstyrelsen 2014-12-17, och 

att utse Mikael Eriksson (C) som idrotts- och fritidsnämndens representant i Kommunala 
handikapprådet utifrån föreskrifter enligt beslut i kommunstyrelsen 2014-12-17. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 4 januari 2019 från förvaltningen. 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) i Uppsala kommun är ett organ för samverkan, samråd och 
information i övergripande frågor av särskilt intresse för pensionärerna mellan kommunen och 
pensionärernas organisationer i kommunen, allt grundat på vad som föreskrivs i kommunallagen, 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen med mera. 
Äldrenämnden svarar för rådets sekretariat. 

Kommunala handikapprådet (KHR) i Uppsala kommun finns för diskussioner i övergripande 
policyfrågor och för informationsspridning samt opinionsbildning inom handikappområdet. 
Allt grundat på vad som föreskrivs i kommunallagen, lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen med mera. 
Omsorgsnämnden svarar för rådets sekretariat. 

Expedieras till 
Sekreterare för KPR och KHR 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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RESERVATION beslutsärende 8 IFN konstituerande 14 jan 2019: Inrättande 
av arbetsutskott samt val av ledamöter och ersättare 

Uppsala kommun har efter valet 2018 ett minoritetsstyre av mittenpartierna MP, S, L och det finns 
både en höger- och vänsteropposition. Beslutet att arbetsutskottets fyra ordinarie platser ska 
fördelas mellan minoritetsstyret och endast högeroppositionen (Uppsalaalliansen) är mycket 
märkligt. Om minoritetsstyret vill försäkra sig om att det finns breda och långsiktiga 
överenskommelser med såväl höger- som vänsteroppositionen borde båda dessa grupperingar 
beredas beslut och förslagsrätt och det rimliga hade varit att låta vardera oppositionsgruppen få 
varsin ordinarie plats. Därtill är det högst rimligt att ALLA i ett presidium får en ordinarie post i ett 
arbetsutskott. 

Att som nu vänsterpartiet och de andra partierna, med undantag av SD, endast erbjuds en 
ersättarplats istället för en ordinarie plats rimmar illa med målsättningen om breda 
överenskommelser då insyn i ett arbetsutskott inte är detsamma som beslut och förslagsrätt. Och om 
en distinktion mellan ordinarie ledamot och ersättare inte hade haft betydelse så skulle denna 
distinktion lika gärna tas bort och ALLA partier kunde vara representerade i arbetsutskottet med en 
ordinarie ledamot. Alternativt så hade minoritetsstyret kunnat välja att omfördela platserna i 
arbetsutskottet, så att istället för nuvarande beslut med 4 ordinarie + 4 ersättare, besluta att det 
skulle vara 5 ordinarie + 3 ersättare, med följd att vänsteroppositionen får en ordinarie plats. 
Nuvarande utfall är att minoritetsstyret innehar 4 platser i AU, högeroppositionen 3 platser och 
vänsteroppositionen 1 plats. 

Vänsterpartiet är kommunens tredje största parti och om man ska ha en proportionalitetsprincip 
som ledstjärna tar vänsterpartiet mandat nr 4 och om det är 4 ordinarie eller fler borde vi ha ett av 
dessa. 

Att en liten nämnd som IFN har ett arbetsutskott med 4 ordinarie + 4 ersättare där samtliga ska kallas 
är även det märkligt då arbetsutskottets uppgift är att bereda handlingar till nämnd så att 
beslutsunderlag och tjänsteskrivelser är tillfyllest innan de släpps vidare till nämnd för beslut. Med 
ett stort arbetsutskott där samtliga partier (utom SD) finns representerade finns det en risk att den 
demokratiska insynen för medborgarna minskar. Detta om många frågor behandlas på ett stängt 
arbetsutskott istället för på nämnd där medborgarna har insyn i vilka ståndpunkter och skiljelinjer 
som finns mellan partierna. 

Karolin Lundström (V) 

Tobias Nordqvist (V) 
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