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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-20 

Plats och tid: Aspen, Stationsgatan 12, klockan 15.00 — 18.00 

Beslutande: Maria Patel (S), ordförande 
Anders Wallin (L), 1:e vice 
ordförande 
Markus Lagerquist (M), 2:e vice 
ordförande tom § 61 
Emma Ophus (M) from § 62 
Karolin Lundström (V), 3:e vice 
ordförande from § 57 
Tobias Nordqvist (V) tom § 56 
Agneta Gille (S) tom § 63 
Ziad Kassem (S) from § 64 
Leif Wahlström (S) 
Annica Nordin (S) 
Erik Boman (S) 
Sara Rådbo (MP) 
Lucas Ljungberg (M) 
Mikael Eriksson (C) 
Alexander Oscarsson (I(D) 
Kent Kumpula (SD) 

Ersättare: Torkel Kjösnes ((D) 
Tobias Nordqvist (V) from § 57 
tom § 61 
Bodil Frick (L) 
Hannes Pålbrant (MP) 
Emma Ophus (M) tom § 61 
Ziad Kassem (S) tom § 63 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

Mats Norrbom förvaltningsdirektör, Sten Larsson projektledare, Yvonne Mode 
controller, Mikael Malm och Mats Benker enhetschefer, Ewa Wennmark och Ida 
Wiking fritidsstrateger, Anton Berg och Carina Börjesdotter handläggare 

Alexander Oscarsson (I(D) Paragrafer: 54 - 71 

Annie Arkebäck Mor&i, 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 
2019-05-20 Sista dag att överklaga: 2019-06-14 
2019-05-24 Anslaget tas ner: 2019-06-17 

wwwyppsala.se och stadsbyggnadsförvaltningen 

Annie Arkebäck Moren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-20 

§ 54 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att lyfta upp informationsärende 7, Handlingsplan Gottsunda under punkt 4, infoo iation inför 
remissrunda av program och handlingsplaner för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik, 

att uppta fråga från Leif Wahlström (S) gällande Bälingebadet och Bälinge Sporthall, 

att under punkt 15, Inbjudningar och deltagande i konferenser och möten, uppta information från 
Erik Boman (S) och Mikael Eriksson (C), och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista 

§ 55 

Information inför remissrunda av program och handlingsplaner för 
Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik 

Tjänstepersoner från kommunledningskontoret informerar kort om innehållet i förslagen till program 
och handlingsplan. 
Nämnden är välkommen att ge inspel kring följande: 
- Stärker den föreslagna inriktningen och åtgärderna i program och handlingsplan nämndens 
kärnuppdrag? 
- Är ansvarsfördelningen av åtgärder rimlig satt ur nämndens perspektiv? 
- Är tidsperspektiven för genomförande av åtgärderna realistiska utifrån nämndens 
prioriteringar/perspektiv? 
Nämnden kan lämna synpunkter till tjänstepersonerna fram till den 17 juni 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uPPM3, IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-20 

§ 56 

Handlingsplan Gottsunda 

Tjänstepersoner för handlingsplan Gottsunda redogör för genomfört och pågående arbete i Gottsunda. 
Kommunalråd Erik Pelling ska öppna en öppen dialog i Gottsunda den 10 juni 2019. 

§ 57 

Utredning isarena 

Förvaltningen ger en kort uppdatering i ärendet. Ett behovsprogram ska tas fram och beslutas i 
nämnden efter sommaren. Den nya isarenan beräknas klar 2023. 

§ 58 

Program Elitidrott 

Förvaltningen informerar om program Elitidrott som kommunfullmäktige fattade beslut om i 
december 2015. Programmet kopplas till mål- och budget. Idrotts- och fritidsnämnden har en 
nyckelroll. Uppdraget ligger i idrotts- och fritidspolitiskt program 2015 —2022. 

§ 59 

Subvention och markeringsavgifter 

Förvaltningen informerar om gällande subvention och markeringsavgifter. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-20 

§ 60 

Uppdatering Ekebydalen och Österängen 

Förvaltningen informerar om aktuell status gällande Ekebydalen och Österängen. 

§ 61 

Bälingebadet och Bälinge Sporthall 

Leif Wahlström (S) efterfrågar information om Bälingebadet och Bälinge Sporthall. 

Bälingebadet 
Förvaltningen rapporterar att Uppsala vatten meddelat att det är vattningsförbud i Bälinge och att 
dricksvatten måste prioriteras före att fylla en bassäng med vatten. 
Entreprenören vid badet som har kiosk och simskola kommer att drabbas, samt alla barn som inte får 
simundervisning. 

Nämnden vill få upp ett ärende för beslut gällande Bälingebadet där flera alternativ och kostnader ska 
framgå. Nämnden delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet. 

Bälinge Sporthall 
Leif Wahlström konstaterar att i tidigare översiktsplan framkom att nuvarande sporthall på sikt ska 
rivas och en ny byggas. I ny detaljplan är en ny sporthall flyttad på framtid. Hur är tankarna? 
Förvaltningen återkommer i frågan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-20 

§ 62 

Månadsuppföljning per april 2019 
IFN-2019-0060 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per april 2019. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-05-20 från förvaltningen. 

Periodens resultat är ett underskott om 0,1 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 0,1 mnkr än 
budgeterat för perioden. 
Helårsprognosen som gjordes per mars kvarstår och beräknas till en positiv avvikelse om 1,2 mnkr 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
PSIILek 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-20 

§ 63 

Delårsuppföljning per april 2019 
IFN-2019-0069 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna upprättad verksamhetsuppföljning per april 2019 enligt ärendets bilaga 1, 

att godkänna upprättat bokslut med analys av ekonomiskt utfall per mars 2019 
enligt ärendets bilaga 2, 

att godkänna nämndens verksamhetsuppföljning med uppföljning av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar, planer och program per april 2019 enligt ärendets 
bilaga 3, och 

att fastställa att redovisningen för ekonomi per mars 2019 och verksamhet per april 2019 inte 
föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-04-26 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämndens delårsuppföljning redovisar nämndens ekonomiska bokslut och 
uppföljning av nämndens verksamhetsplan per april. Nämnden bidrar i inom hela sitt 
verksamhetsområde till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag. 
Arbeten pågår i olika framskridna skeden och det prognostiseras att nämnden vid årets slut har 
uppfyllt samtliga inriktningsmål, uppdrag och nämndmål enligt nämndens verksamhetsplan för 2019. 

Nämnden redovisar resultat som är 4,2 mnkr högre än budget. Verksamhetens kostnader är 2,9 mnkr 
lägre än budget och intäkterna är 1,2 mnkr högre. Prognosen visar en positiv avvikelse med 1,2 mnkr 
vid årets slut. 

Utdragsbestyrkande Justerande sign 
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I 6.)sa a 
—KOMMUN IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-20 

§ 64 

Uppföljning av internkontrollplan per april 2019 
1FN-2018-0244 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljningen av intemkontrollplan per april 2019 i enlighet med ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-04-17 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutade den 11 februari 2019 om en intemkontrollplan för verksamheten 
under 2019. Nämndens intemkontrollplan utarbetades i enlighet med reglemente för intern kontroll i 
Uppsala kommun och dess helägda bolag (KF 2007). Planen syftar till att säkerställa att verksamheten 
bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. 

I samband med delårsuppföljningama och årsredovisningen följs arbetet med intemkontrollplanen för 
innevarande år upp. 

Granskningen per april 2019 visar att samtliga av två planerade kontrollmoment för perioden har 
genomförts. De båda kontrollmomenten har följts upp utan anmärkning. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-20 

§ 65 

Revidering av anläggningskategorier och prioritering av tider 
IFN-2019-0068 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag om förändring av styrdokumentet "anläggningskategorier och 
prioritering av tider" i enlighet med ärendets bilaga 2, och 

att förändringen ska tillämpas med omedelbar verkan. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger från förvaltningen 2019-04-16. 

Förvaltningen har gjort en översyn och aktualitetsuppdatering av nämndens styrdokument för 
lokalbokning "anläggningskategorier och prioritering av tider" som styr hur tider ska fördelas och 
olika prioriteringar ska göras med syfte att säkerställa att hanteringen av lokalbolmingen sker i 
enlighet med kommunens övergripande styrdokument och vilja. Nämnden föreslås anta förvaltningens 
förslag i enlighet med ärendets bilaga 2. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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UpaIa 
KOMMUN IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-20 

§ 66 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

Delegationsbeslut anmäls som fattats enligt delegationsordningen (projektstöd vår) 2019-03-01 till 
2019-04-30. 

§ 67 

Anmälan av eventuella frågor från nämndens ledamöter 

Inga frågor för dagen. 

§ 68 

Inbjudningar och deltagande i konferenser och möten 

Erik Boman (S) rapporterar från möte med Kommunala Pensionärsrådet. 

Mikael Eriksson (C) rapporterar från möte med Kommunala Handikapprådet. 

§ 69 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 8 
april 2019 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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ppsa a 
—nOMMUN IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-20 

§ 70 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 15 april 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 71 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm idrotts- och fritidsnämnden 
20 maj 2019 
IFN-2019-0021 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

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

1. Protokoll från KPR — Kommunala Pensionärsrådet 2019-04-11. 

2. Skrivelse från Kommunrevisionen 2019-04-12 "Granskning av IT-relaterad kontroller". 

3. Skrivelse från Uppsala Basket 2019-05-14. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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