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 IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN  
        
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
 Sammanträdesdatum: 2015-09-02 

 
Plats och tid:  Aspen, 14:30 
 
Ledamöter: 
  

Rickard Malmström (MP), 
Ordförande 
Loa Mothata (S), 1:e vice 
ordförande 
Markus Lagerquist (M), 2:e vice 
ordförande 
Marcus Wennström (S) 
Leif Wahlström (S) 
Helen Brodin Rheindorf (M) 
Mattias Kullberg (M) 
Helena Nordström-Källström 
(MP) 
Huseyin Alpergin (V) 
Karin Lawenius (FP) 
Mikael Eriksson (C) 
 

Ersättare:  Pavlos Cavelier Bizas (S)  
Erik Forss (FP)  
Torkel Kjösnes (KD)  
 

    
Tjänstemän: 
 

Mats Norrman  
Jan Malmberg  
Ewa Wennermark  
Wilhelm Widerholm  
Barbro Rinander  
Peter Eriksson  
Sten Larsson  
Lina Rutberg  
  Justeringens 

plats och tid: Stationsgatan 12, 8 september kl 15:20 
 
 
Underskrifter: ............................................................... ..................................................................…… 
 Rickard Malmström, ordförande Mikael Eriksson, justerare 
 
 
 ..................................................................... 
 Lina Rutberg, sekreterare 
 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ:  Idrotts- och fritidsnämnden 
Datum: 2015-09-02 
Datum för  
anslags uppsättande: 

2015-09-09 
 

Sista dag för överklagande: 2015-09-30 
Datum för anslags nedtagande: 2015-10-01 

Förvaringsplats  
för protokollet: 

 

 
Underskrift: .................................................................... 
 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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 IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN  
        
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
 Sammanträdesdatum: 2015-09-02 
 

Utses att justera:  Paragrafer: 56 - 63 
 
 

 
§ 56 
 
Mikael Eriksson (C) utses att tillsammans med ordförande justera protokollet den 8 
september, på Stationsgatan 12. Rapport från Miljövårdsrådet läggs till på dagordningen 
som punkt 4.1. Därefter fastställs dagordningen.

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 

 



  3(10) 

 IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN  
        
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
 Sammanträdesdatum: 2015-09-02 
 

 
§ 57 
 
Information 
 

• You Skate Girl 
 

• Utfall av föreningsbidrag 2014 
 

• Nämndenkät apriluppföljning  
 

• Markeringsavgifter 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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 IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN  
        
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
 Sammanträdesdatum: 2015-09-02 
 
 
§ 58 
 
Elitidrottsstipendium 2015 
IFN-2015-0080 
 
Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  tilldela badmintonspelaren Moa Sjöö 2015 års elitidrottsstipendium på 40 000 kr. 
 
 
Sammanfattning 
27 unga idrottsutövare har ansökt om stipendiet i år. Sex av dem har fallit bort på grund av att de 
inte uppfyller alla ansökningskriterier. Det finns flera bra kandidater men en lyser starkast anser 
såväl remissinstansen Upplands idrottsförbund som förvaltningen. Förvaltningen anser att priset 
urvattnas om det fördelas på fler vinnare och förordar därför att en kandidat får hela prissumman.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-09-01 
Sammanfattning av kandidaterna augusti 2015 
 
Expedieras till 
Akten 
Vinnaren 
Övriga sökande 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
 Sammanträdesdatum: 2015-09-02 
 
 
§ 59 
 
Månadsuppföljning ekonomi 2015 
IFN-2015-0059 
 
Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 
 
att   godkänna den ekonomiska månadsrapporten per juli 2015 
 
 
Sammanfattning 
Nämndens resultat per juli uppgår till +5,5 mnkr. Resultatet är i denna uppföljning inte periodiserat 
fullt ut, men beräknas ligga i stort sett i nivå med bokfört resultat. Inga större avvikelser har 
framkommit sedan den senaste månadsuppföljningen vilket innebär att det inte finns någon 
anledning att frångå det beräknade överskott på 8,6 mnkr som lämnades i samband med 
periodbokslutet per april. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-17 
 
Expedieras till 
Akten 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
 Sammanträdesdatum: 2015-09-02 
 
 
§ 60 
 
Uppsala Allmänna Konståkningsklubb: Ansökan om delfinansiering till 
handikappanpassning av Gränby ishall C 
IFN-2015-0104 
 
Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 
 
att   tilldela Uppsala Allmänna Konståkningsklubb ett investeringsbidrag om 400 000 kronor, under 
förutsättning att Allmänna arvsfonden beviljar föreningens ansökan avseende resterande medel. 
Storleken på bidragssumman är  i enlighet med tidigare beslut och ryms inom nämndens budget. 
 
 
Sammanfattning 
Uppsala Allmänna Konståkningsklubb blev 3 september 2014, § 85, beviljad ett föreningsbidrag på 
400 000 kronor från idrotts- och fritidsnämnden för installation av en hoppsele ”No Fall” i C-hallen 
Gränby under förutsättning att Allmänna Arvsfonden beviljade resten av behövda medel.  
Föreningen fick i mars 2015 avslag på sin ansökan till Allmänna Arvsfonden då projektet inte var 
tillräckligt nyskapande. Uppsala Allmänna Konståkningsklubb har inkommit med en ny ansökan, 
om 600 000 kronor, till idrotts- och fritidsnämnden om delfinansiering till handikappanpassning av 
C-hallen i Gränby. 
Föreningens nya ansökan till Allmänna Arvsfonden nischas in på särskolebarns behov av motion 
och motorisk övning. Ansökta medel ska föreningen använda för att installera en skena i taket till 
C-hallen och hoppsele, No Fall.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-18 
Ansökan från Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 2015-08-13 
Tidigare behandlad ansökan från Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 2014-06-27 
 
Expedieras till 
Akten 
Uppsala Allmänna Konståkningsklubb

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 61 
 
Planprogram för Ulleråker - Samråd 15/6 -- 4/9 2015  
IFN-2015-0093 
 
Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  anta förvaltningens förslag till yttrande (bilaga) samt sända detsamma till plan- och 
byggnadsnämnden. 
 
Reservation 
Markus Lagerquist (M), Helénè Brodin Rheindorf (M), Mattias Kullberg (M), Karin Lawenius (FP) 
och Mikael Eriksson (C) reserverar sig till förmån för Markus Lagerquist tilläggsyrkande. 
 
Sammanfattning 
Ulleråker är en del av det större utbyggnadsområdet Södra staden, som planeras för en befolkning 
på upp till 60 000 invånare.   

Förslaget till planprogram som föreligger ska visa kommunens viljeinriktning och mål för 
stadsutvecklingen i Ulleråker genom att bland annat ange principer för utformning av stadsmiljöer 
och allmänna platser.  Sådana principer bör utgå från förslaget till idrotts- och fritidspolitiskt 
program som nämnden antagit, där idrott och fritid beskrivs som en folkhälso- och välfärdsfråga 
och därmed en fråga om samhällsplanering på alla plan.  
 
Planeringen av Ulleråker bör därmed utgå från följande principer:   

den fysiska planeringen ska på alla nivåer och i alla skeden beakta behovet av ytor, platser 
och särskilda anläggningar för idrotts- och andra fritidsaktiviteter liksom möjligheten till 
vistelse i park och natur. 
vid utformningen av platser där människor vill vistas under sin fria tid, ska alltid hänsyn tas 
till olika individers och gruppers särskilda förutsättningar; särskild hänsyn tas till 
förutsättningarna för barn och unga, äldre och människor med funktionsnedsättning. 

Förslaget till planprogram ger möjligheter för idrott och fritid att bidra till en positiv utveckling av 
Ulleråker förutsatt att frågor inom området i det fortsatta utvecklingsarbetet finns med och tillåts få 
genomslag i alla skeden, från planering till genomförande.   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-20 
Förslag till yttrande 2015-08-20 
Samrådshandling 2015-06-12 
Planprogram juni 2015 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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Tilläggsyrkande 
Markus Lagerquist (M) yrkar på följande tilläggsyrkande: 
 
Det finns med andra ord, vid sidan av folkhälsomässiga skäl, också goda ekonomiska argument för 
att tydligt prioritera satsningar på social infrastruktur i bred bemärkelse. Dessa satsningar kan med 
fördel finansieras i samverkan kommun och privat näringsliv. 
 
Expedieras till 
Akten 
Plan- och Byggnadsnämnden

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 62 
 
Samråd om förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden 
IFN-2015-0095 
 
Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  anta förvaltningens förslag till yttrande (bilaga) samt sända detsamma till kommunstyrelsen. 
 
 
Reservation 
Markus Lagerquist (M), Helénè Brodin Rheindorf (M), Mattias Kullberg (M), Karin Lawenius (FP) 
och Mikael Eriksson (C) reserverar sig till förmån för Markus Lagerquist tilläggsyrkande. 
 
Sammanfattning 
Samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för Södra staden beskriver en möjlig utbyggnad med 
nästan 25 000 bostäder och upp emot 60 000 invånare. Nämndens yttrande utgår från förslaget till 
idrotts- och fritidspolitiskt program som nämnden antagit, där idrott och fritid beskrivs som en 
folkhälso- och välfärdsfråga och därmed en fråga om samhällsplanering på alla plan. 
Planförslaget fokuserar på offentliga rum, rörelsestråk och social infrastruktur. Social infrastruktur 
inbegriper förutsättningar för bl.a. idrotts- och fritidsverksamhet som i hög grad kan bidra till att 
skapa god folkhälsa och attraktiva boendemiljöer.   
Förslaget till fördjupad översiktsplan ger goda möjligheter för idrott och fritid att bidra till en positiv 
utveckling av Södra staden förutsatt att frågor inom området i det fortsatta utvecklingsarbetet finns med 
och tillåts få genomslag i alla skeden, från planering till genomförande.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-20, rev 2015-08-25 
Förslag till yttrande 2015-08-20 
Samrådshandling juni 2015 
 
Tilläggsyrkande 
Markus Lagerquist (M) yrkar på följande tilläggsyrkande: 
Det finns med andra ord, vid sidan av folkhälsomässiga skäl, också goda ekonomiska argument för 
att tydligt prioritera satsningar på social infrastruktur i bred bemärkelse. Dessa satsningar kan med 
fördel finansieras i samverkan kommun och privat näringsliv. 
  
 
Expedieras till 
Akten  
Kommunstyrelsen

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 63  
 
Brandförsvarets förslag till handlingsprogram 2016-2019 enligt lag om skydd 
mot olyckor - Remiss 
IFN-2015-0099 
 
Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens förslag till samrådsyttrande och sända detsamma till 
räddningsnämnden 
 
 
Sammanfattning 
Idrotts och fritidsnämnden har fått ett förslag till Tierps, Uppsalas och Östhammars kommuners 
handlingsprogram 2016 – 2019 enligt lag om skydd mot olyckor för yttrande. 
Förvaltningens bedömning är att förslaget inte ger anledning till några förändringar eller andra 
åtgärder inom nämndens ansvarsområde och att nämnden därmed inte har något att erinra i 
samrådförfarandet. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-08-20 
Förslag till yttrande 2015-08-20 
Remisshandling 2015-06-26 
 
Expedieras till 
Akten 
Räddningsnämnden 
 
 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 

 


