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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-14 

Plats och tid: 

Beslutande: 

IF'U Arena, klockan 09.00 — 11.00 

Rickard Malmström (MP), Ersättare: Torkel Kjösnes (KID) 
Ordförande Bodil Frick (L) from § 77 
Loa Mothata (S), 1:e vice 
ordförande from § 77 
Mohamad Hassan (L), 2:e vice 
ordförande 
Birgit Moberg (S) 
Leif Wahlström (S) 
Madeleine Andersson (M) 
Robin Kronvall (M) 
Tobias Nordquist (V) 
Huseyin Alpergin (V) 
Karin Lawenius (L) 
Bodil Frick (L) tom § 76 
Mikael Eriksson (C) 

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

projektledare, Yvonne Mo& ekonomichef, Mats Benker enhetschef, Mikael 
Johansson projektledare, Wilhelm Widerholm och Tuija Kulma fritidsstrateger 

Utses att justera: Mohamad Hassan (L) Paragrafer: 75 - 84 

Justeringens 
plats och tid: Stationsgatan 12, onsdag 20 juni 2018 

I l 
Underskrifter: 

Rickard Malmström ordförande Mohamad Hassan (L), justerare 

—  

Annie Arkebäck Mor6n, sekreterare 

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 
2018-06-14 Sista dag att överklaga: 2018-07-12 
2018-06-21 Anslaget tas ner: 2018-07-13 

www.uppsala.se  och stadsbyggnadsförval,ngen 

1  
Annie Arkebäck Mor61 
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KOMMUN IDROTTS OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-14 

§ 75 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 76 

Uppdatering fritidsbanken 

Projektledare från Upplands idrottsförbund ger en uppdatering gällande fritidsbanken. 

§ 77 

Johannesbäck konstgräsplan 

Förvaltningen redovisar kort att det blir en fullstor konstgräsplan med fjärrvärme. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-14 

§ 78 

Tillfällig utveckling av Ekebydalen 

Förvaltningen redogör för att det blir en tillfällig bodetablering med omklädningsrum och domarrum, 
liknande den på Österängen. Konstgräsplanen är i dåligt skick och där arbetar förvaltningen med en 
långsiktig lösning. 

§ 79 

Föreningsbidrag vuxna/barn 

Förvaltningen redogör för principerna för fördelningen av föreningsbidrag för vuxna/barn. 

§ 80 

Fyrishov 

Förvaltningen redogör för aktuellt avtalsläge med Fyrishov. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-14 

§ 81  

Månadsuppföljning per maj 2018 
IFN-2018-0042 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per maj 2018. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-06-13 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med 3,2 mnkr, vilket är 1,7 mnkr lägre än 
prognosen per maj. Verksamhetens kostnader är 0,7 mnkr lägre än prognosen, samtidigt är intäkterna 
2,5 mnkr lägre. Den negativa trenden för markeringsavgifterna jämfört med prognosen har fortsatt 
även i maj. En närmare analys av intäkterna från markeringsavgifterna visar att föreningslivets 
bokningar minskar, framförallt i de mindre hallarna, bland annat har föreningar flyttat sina bokningar 
till nya IFU arena. Efter sommaren öppnar nya hallar så bedömningen är att den negativa 
bokningstrenden kommer att brytas. De lägre kostnaderna förklaras av lägre hyreskostnader bland 
annat för Gottsundahallen som till hälften är stängd. Vidare har de budgeterade kostnaderna för gräset 
på Studenternas inte förbrukats fullt ut då det inte blivit nödvändigt att köpa någon ny gräsmatta. 
Kostnaderna för uppvärmningen av gräset är lägre än kostnaden för en ny matta. 
Gottsundabadet genomgår en stor renovering som planeras vara klar till september. Nämnden kan 
komma att belastas med en ökad hyreskostnad för badet då det vid prognostillfället beräknades att 
renoveringen skulle vara klar först till årsskiftet. För att klara samordning och kontroll av projektet 
Studenternas har en extern konsult anlitats. Ett nytt tillfälligt avtal har träffats med Fyrishov, vilket 
innebär en ökad uppdragsersättning. Utfallet för helåret pekar därför på högre nettokostnader om drygt 
2 mnkr jämfört med prognosen. Därtill kommer osäkerheten kring markeringsavgifterna 

Utdragsbestyrkande ; Justera I 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-14 

§ 82 

Yttrande till kommunfullmäktige över motion av Stefan Hanna (C) om att 
främja cykelidrotten i Uppsala 
IFN-2018-0072 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-05-22 från förvaltningen. 

Cykling är en populär motionsform. I den fritidsundersökning som idrotts- och fritidsnämnden 
genomförde 2015 framgick att landsvägscykling är den fjärde mest utövade motionsaktiviteten i 
Uppsala. Den föreningsorganiserade cyklingen inriktad mot tävling tycks dock ha minskat de senaste 
åren, åtminstone sett till antalet inrapporterade tillfållen och deltagare för lokalt aktivitetsstöd. I stället 
cyklar de flesta i spontan egenorganiserad form längs det allmänna vägnätet eller i terrängen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att ta fram underlag och att utreda kommunens behov av 
lokaler och anläggningar för idrott och fritid. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har en dialog med Uppsala cykelklubb om klubbens önskemål. 
Förvaltningen utreder möjliga platser där Uppsala cykelldubb i egen regi skulle kunna bygga ett eget 
cykelcenter enligt deras vision, bl.a. i Gränby eller Gottsunda. Vilken plats som slutligen kan bli 
aktuell påverkas emellertid av kommunens möjlighet att upplåta mark för ändamålet. 

Som framgått ovan sker således redan en dialog i frågan, och någon utredning utöver det arbete som 
redan pågår är inte nödvändig. Motionen är därmed besvarad. 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 21 juni 2018 

Juste an s sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-14 

§ 83 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 14 
maj 2018 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 84 

Anmälan av protokoll från Idrotts- och fritidsnämnden 23 maj 2018 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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