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upP,Mufi 	 IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-11 

Plats och tid: 
Ledamöter: 

Tjänstemän: 

Bergius, 14:30-16:50 
Rickard Malmström (MP), ordf. 
Loa Mothata (S), 1:e vice ordf. 
Markus Lagerquist (M), 2:e vice 
ordf. 
Leif Wahlström (S) 
Lars Madej (S) 
Ida Netzel (MP) tom § 82 
Helena Nordström-Källström 
(MP) from § 83 
Huseyin Alpergin (V) 
Mattias Kullberg (M) 
Karin Lawenius (FP) 
Erik Forss (FP) 
Mikael Eriksson (C) 

Ersättare: 	Pavlos Cavelier Bizas (S) 
Ida Netzel (MP) from § 83 
Karin Söderberg (V) 
Torkel Kjösnes (KID) 

Mats Norrbom förvaltningsdirektör, Jan Malmborg avdelningschef, Sten Larsson idrotts-
chef, Stefan Eriksson ekonom, Ewa Wennmark och Wilhelm Widerholm fritidsstrateger 
och Mimmi Skarelius Lille landsbygdsstrateg 

Utses att justera: 	Karin Lawenius (FP) 
Justeringens 	Stationsgatan 12, tisdag 24 november 2015 
plats och tid: 

Paragrafer: 79 - 95 

Annie Arkebäck MoKn, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Idrotts- och fritidsnämnden 
2015-11-11 

2015-11-26 
Stadsbyggnadsförvaltningen 

Annie Arkebäck Mor6n 

A 

Sista dag för överklagande: 	2015-12-17 
Datum för anslags nedtagande: 2015-12-18 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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tlumenue 	IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-11 

§ 79 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att uppta fråga från Mathias Kullberg (M) om Alpina centret, 

att uppta fråga från Mikael Eriksson (C) gällande stängning av allmänna hallar, 

att uppta fråga från Markus Lagerquist (M) gällande Gränby Arena, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 80 

Nytt landsbygdsprogram 

Förvaltningen informerar om det pågående arbetet med att ta fram ett landsbygdsprogram. 
Programmet ska antas av kommunfullmäktige i maj 2016. 

Justerand s sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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Uppsak 	
IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-11 

§81 

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2015 
IFN-2015-0059 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per oktober 2015. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-11-09 från förvaltningen. 
Förvaltningen föredrar ärendet. 

Nämndens resultat per oktober uppgår till + 11,2 mnkr. I uppföljningen är större resultatpåverkande 
poster periodiserade för att säkerställa ett korrekt resultat. Den bedömning, att resultatet kommer bli 
ett överskott i spannet 9,9 — 11,9 mnkr som lämnades i samband med augustibokslutet, kvarstår. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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upe,ä20, 	IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-11 

§ 82 

Gottsunda Dans & Teater om hyra/anslag och driftstöd 
IFN-2015-0137 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att avslå Gottsunda Dans & Teaters begäran om driftsstöd för hyreskostnad, och 

att bevilja driftsstöd för övriga godkända kostnader baserat på föreningens ansökan från februari 
2015. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-10-25 från förvaltningen. 

Gottsunda Dans & Teater har skrivit till stadsbyggnadsförvaltningen beträffande uteblivet driftstöd 
för hyreskostnad. Föreningen anser att den situation som uppstått har sin grund i att 
hyresförhållandet har förändrats. När nya kulturhuset i Gottsunda centrum stod klart blev 
kulturförvaltningen hyresvärd vilket föranledde ett nytt avtal där hyreskostnad saknas. 

Förvaltningens utbetalning av driftstöd sker efter ansökningstidens slut då en beräkning görs utifrån 
alla föreningars sammanlagda ansökningar. Enligt reglerna betalas stöd ut med 30 procent av 
driftskostnaden och maximalt 350 000 kronor under förutsättning att tillgängliga budgetmedel inte 
överskrids. Fördelning av driftstödet gjordes i mitten av april och det finns för närvarande medel 
kvar i budgeten om 272 357 kronor. 

Utdragsbestyrkande 
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.2uPP,n,S, 	IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-11 

§ 83 

Samråd om förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi för Uppsala 
kommun 
IFN-2015-0130 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande och att sända detsamma till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 
Särskilt yttrande tillika ersättaryttrande lämnas av: Markus Lagerquist (M), Mathias Kullberg (M), 
Karin Lawenius (FP), Erik Forss (FP), Mikael Eriksson (C), och Torkel Kjösnes (KD) enligt 
bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-10-26 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts att avge yttrande över förslag till ny översiktsplan och en 
särskild strategi för innerstadens utveckling. 

Nämndens yttrande bör utgå från perspektiven 
- Folkhälsa med individens möjligheter till idrott och fysisk aktivitet i bostadsnära lägen. 
- Den föreningsorganiserade idrotten. 
Den fysiska planeringen ska utmynna i mångfunktionalitet och hög grad samnyttjande av det 
offentliga rummet. Nämndens behov av anläggningar ska baseras på nyckeltal och 
lokaliseringsprinciper. 

I landsbygder och tätorter tar föreningslivet ett stort ansvar för möjligheterna till attraktiv och 
meningsfull fritid. Kommunen ska i olika former samverka med och stödja ett aktivt föreningsliv. 

Genom vår största folkrörelse; idrottsrörelsen, arenasatsningar från kommunens sida och 
målmedvetna satsningar på bred elitidrott i flera föreningar är idrotten en stark identitetsskapare och 
varumärkesbyggare. I översiktsplanen och innerstadsstrategin bör det omnämnas som en del av 
Uppsalas identitet. 

Utdragsbestyrkande Justgrandes sign 



Justerandes sign 
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fAupp,53,. 	IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-11 

§ 84 

Detaljplan för Uppsala Arena, Uppsala kommun — 
Granskning 2015-10-20 - 2015-11-10 
IFN-2015-0140 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till synpunkter över detaljplan för Uppsala arena upprättad i 
september 2015. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-10-25 från förvaltningen. 

Synpunkterna som Idrotts- och fritidsnämnden lämnar behandlar huvudsakligen de förhållanden 
som nämnden råder över såsom tillgången på anläggningar för idrott och rekreation samt hur väl 
anpassade anläggning och dess rumsliga läge är utifrån såväl ett barnperspektiv som ett 
eventperspektiv. 

Nämnden tillstyrker att detaljplanen ska fastställas i sin nuvarande utformning. 

Utdragsbestyrkande 



Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 ( PeCäSIMLIN 	 IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 1 5-1 1 - 1 1 

§ 85 

Detaljplan för Kv Luthagsstranden Uppsala kommun - Samråd 
IFN-2015-0125 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till remissyttrande, och 

att sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-10-05 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts att yttra sig över förslaget till rubricerad detaljplan. 
Planområdet omfattar fastigheten Luthagen 50:1, där Fyrisskolan finns, och planen syftar till att 
möjliggöra nybyggnad av bostäder. 

Inom planområdet finns ingen planlagd idrottsmark. Behoven av anläggningar och platser för fysisk 
aktivitet måste då säkerställas på mark som planlagts för andra ändamål såsom park och skola. 

Föreliggande planförslag medger goda möjligheter till idrott och fysisk aktivitet under förutsättning 
att omfattningen av nuvarande idrottsytor inom planområdet bibehålls och att dessa upprustas, 
anpassas och tillgängliggörs för aktiviteter såväl under skoltid som fritid. Upprustningen måste 
göras med ett tydligt jämställdhetsperspektiv för en bred målgrupp. 



Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2uPemue 	IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-11 

§ 86 

Detaljplan för kvarteret Fältläkaren - Samråd 
IFN-2015-0129 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till remissyttrande, och 

att sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-10-09 från förvaltningen. 

Planen syftar till att möjliggöra tillkomsten av bostadshus i den norra delen av kvarteret Fältläkaren 
i stadsdelen Kåbo. Det finns idag ingen planlagd mark för idrottsändamål inom planområdet och när 
nya bostäder kommer till måste kommunen långsiktigt säkra möjligheterna till idrott och fysisk 
aktivitet på mark som planlagts för andra ändamål. I intilliggande Artilleriparken finns goda 
möjligheter att skapa anläggningar för i första hand spontan idrott. 



Justerandes sign 

9(13) 

Peaea 	IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-11 

§ 87 

Detaljplan för Norra Bäcklösa Uppsala kommun - Samråd 
IFN-2015-0139 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till remissyttrande, och 

att sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-10-19 från förvaltningen. 

I förslaget till detaljplan för norra Bäcklösa finns ingen planlagd idrottsmark. Behoven av 
anläggningar och platser för fysisk aktivitet måste då säkerställas på mark som planlagts för andra 
ändamål, främst parkmark. 

Planområdet ligger inom den fördjupade översiktsplanen för Södra staden. I enlighet med nämndens 
remissyttrande från 2015-09-02, § 62 bör anläggningar för i första hand egenorganiserad spontan 
idrott och länkar till stigsystem i omgivande naturområden säkerställas i planens 
genomförandeskede. 

Planförslaget saknar en beskrivning av konsekvenserna för idrott och fysisk aktivitet. 
Vid all fysisk planering i Uppsala bör konsekvenserna för idrott och fysisk aktivitet beskrivas, 
främst ur ett folkhälsoperspektiv. Förutsättningar för platser och anläggningar för idrott, såväl i 
föreningsorganiserad som spontan form, för medborgare i alla åldrar bör särskilt ingå i 
planbeskrivningarna. 

Utdragsbestyrkande 



Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

I psala 
KOMMUN IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

10(13) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-11-11 

§ 88 

Detaljplan Östra Sala Backe etapp 2 Uppsala kommun - Samråd 
IFN-2015-0126 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till remissyttrande, och 

att sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-10-08 från förvaltningen 

Planen skapar en tät bebyggelse med starkt begränsade möjligheter till idrott och motion. De två 
parker som redovisas i förslaget bör därför utformas med stor hänsyn till behovet av plats för främst 
spontan idrott. 

Tillkomsten av nya bostäder ökar trycket på att idrottens och fritidens behov kan tillgodoses i 
omgivande områden. Då man måste ta sig till andra delar av staden för att delta i olika 
idrottsaktiviteter måste detta kunna ske via säkra gång- och cykelvägar. GC-vägar nyttjas även för 
jogging, promenader, rullskidåkning, inlines mm vilket man bör ta hänsyn till vid utformningen. 

Vid all fysisk planering i Uppsala bör konsekvenserna för idrott och fysisk aktivitet beskrivas, 
främst ur ett folkhälsoperspektiv. Förutsättningar för platser och anläggningar för idrott, såväl i 
föreningsorganiserad som spontan form, för medborgare i alla åldrar bör ingå i planbeskrivningarna. 



Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Uppsala.3 	 IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201 5-1 1 -  il 

§ 89 

Sammanträdestider 2016 för idrotts- och fritidsnämnden 
IFN-2015-0141 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att idrotts- och fritidsnämnden under år 2016 sammanträder vanligtvis onsdagar kl. 15.00 
följande dagar: 20 januari, 17 februari, 17 mars (tor), 27 april, 23 maj (mån), 8 juni heldag, 23 
augusti (tis), 28 september, 26 oktober, 16 november och 7 december, och 

att idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott under år 2016 sammanträder vanligtvis 
onsdagar kl. 15.00 följande dagar: 13 januari, 8 februari (mån), 9 mars, 20 april, 18 
maj, 1 juni, 17 augusti, 21 september, 17 oktober (mån), 9 november och 30 november. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2015-10-22 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta om sammanträdestider för nämnd och arbetsutskott för 
år 2016. 

Ordföranden tar upp fråga om nämndens starttid. Diskussion sker kring detta. 
Nämnden enas om att ändra starttiden till kl. 15.00. 
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Uppsala 
KOMMUtI IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-1 1 -1 1 

§ 90 

Blandade anmälningsärenden idrotts- och fritidsnämnden 11 november 2015 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga förteckningen med anmälningsärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning med anmälningsärenden föreligger. 

§91 

Anmälan av protokoll från arbetsutskott 2015-09-29 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 92 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 2015-10-07 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 



Justerandes sign 
1  
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une» 	IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 1 5-1 1 -  1 1 

§ 93 

Fråga från Mathias Kullberg (M) om Alpina centret 

Mathias Kullberg frågar om vilka regler som kommer att gälla då slalomklubben tränar. 
Vad kommer att gälla avseende bansättning och snösprutning? 
Hur ser intäkterna för liftkortsförsäljningen ut och hur är fördelningsmodellen? 

Förvaltningen lovar att ge svar på frågorna via e-post. 

§ 94 

Fråga från Mikael Eriksson (C) gällande stängning av allmänna hallar 

Med anledning av rivningen av Tiundaskolan önskar Mikael Eriksson att nämnden informeras då 
allmänna hallar ska stängas. Detta för att kunna möta frågor från allmänheten. 
Förvaltningen svarar att nämnden fortsättningsvis ska bli informerad vid förändringar. 

§ 95 

Fråga från Markus Lagerquist (M) gällande Gränby Arena 

Markus Lagerquist efterfrågar en gemensam bild i nämnden gällande Gränby Arena. 
Förvaltningsdirektören lämnar aktuell information i ärendet. 

Utdragsbestyrkande 



Särskilt yttrande tillika ersättaryttrande 

IF- nämnden Ärende 3.03 "Samråd om förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi för Uppsala 
kommun" 

Alliansen i Uppsala är glada över att majoriteten har lyssnat på oss och att byggandet av Nya 
Studenternas nu blir av. Vi ser dock med viss oro på majoritetens ovilja att långsiktigt säkerställa att 
det finns parkeringsplatser i anslutning till den nya arenan. Målet skall självklart vara att så många 
som möjligt går, cyklar eller åker kollektivt till evenemang på arenan. Dessa ambitioner står dock inte 
i motsatsförhållande till en seriös hantering av parkeringssituationen. Alla kommuninvånare har rätt att 
kunna besöka Nya Studenternas, även de som av olika skäl måste ta bilen. Frågan om tillgång till 
parkeringsplatser handlar därför ytterst om rättvisa och tillgänglighet. 

Uppsala den 11 november 2015 

Markus Lagerquist 
2:e vice ordförande 
(m) 

Karin Lawenius 
Ledamot 
(fp) 

Mikael Eriksson 
Ledamot 
(c) 

Torkel Kjösner 
Ersättare 
(kd) 

Mathias Kullberg 
Ledamot 
(m) 

Erik Forss 
Ersättare 
(Fp) 
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