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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 33 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att som beslutsärende uppta frågor från Alliansen rörande Studenternas fotbollsplan, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 34 

Föreningsservice bokningen 

Representanter från föreningsservice bokningen informerar om sin verksamhet. 

§ 35 

Avrapportering arenaprojekt 

Representant från Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter rapporterar aktuellt läge 
avseende Studenternas, Gränby fritidsarena och Österängen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes si 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 36 

Istidsfördelning 

Förvaltningen informerar om istidsfördelningen i ishallarna. 

§ 37 

Avtal med Sirius 

Förvaltningen informerar om upprättat avtal med Sirius fotbollsklubb. 

Utdragsbestyrkande Justera sign 

 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatutn: 2017-04-26 

§ 38 

Frågor från Alliansen rörande Studenternas fotbollsplan 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att utifrån förd diskussion uppdra åt ordföranden att i samråd med presidiet vidta nödvändiga 
åtgärder för att få Studenternas fotbollsplan spelklar. 

Alliansen önskar få svar på följande frågor i inkommen skrivelse (se bilaga) med anledning av att 
Sirius tvingades att flytta den allsvenska fotbollsmatch som i måndags skulle ha spelats på 
Studenternas till Gävle, på grund av bristfälligt underlag. 
Med anledning av detta har det framkommit synpunkter på flera saker, inte minst på gräsmattan, hur 
har dessa hanterats? 
Vad har gått fel gällande skötseln av gräsmattan? Stämmer det att man har "övervattnat" gräsmattan? 
Vilka experter har vi anlitat för att åtgärda problemet? 
När kommer en ny gräsmatta att vara på plats om den nuvarande återigen får underkänt? 
Vad kostar hyran av Gavlevallen och bussarna till och från Gävle Uppsala kommun? 
Vem har fattat beslut om att hyra arenan i Gävle, godkänt kostnaden för detta och för att hyra bussar? 
Varför har ingen information gått ut till nämnden eller åtminstone till presidiet om detta? 

Ordföranden och förvaltningen besvarar frågorna och diskussion följer. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 39 

Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 
2017 
IFN-2017-0066 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna upprättat periodbokslut och helårsprognos per mars och uppföljning av 
kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och riktade satsningar per april 2017, 

att godkänna upprättad uppföljning av utvecklingen relativt nämndens verksamhetsplan per april 
2017, 

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

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-04-19 från förvaltningen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi och verksamhet per 
mars respektive april. Uppföljningen omfattar den rapportering som ska lämnas till kommunstyrelsen 
avseende periodbokslut, helårsprognos och uppföljning av inriktningsmål och uppdrag. Uppföljningen 
omfattar också nämndens uppföljning av sin verksamhetsplan. Samtliga underlag i uppföljningen finns 
i den bilagda handlingen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 40 

Motion av Markus Lagerquist (M) om ett kommunalt idrottslyft för alla 
IFN-2017-0045 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-04-06 från förvaltningen. 

Markus Lagerquist (M), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 
februari 2016, att Uppsala kommun ska utreda förutsättningen för ett kommunalt idrottslyft med fokus 
på nyanlända barn och unga. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§41 

Motion av Stefan Hanna m fl (alla C) om särskild satsning på Björldinge 
IFN-2017-0072 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragning i ärendet. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-03-31 från förvaltningen. 

I motionen framförs flera olika krav för att utveckla Björklinge tätort. Det gäller centrumupprustning, 
friskvårdasanläggningar, ttygghetsboende, pendlarparkeringar, servicebuss och hyreslägenheter. I 
kommunstyrelsens föredragning beskrivs Översiktplanens beskrivning av Björklinges utveckling och 
hur Landsbygdsprogrammet beskriver utvecklingen de prioriterade tätorterna. Dessa dokument är 
antagna av kommunfullmäktige i december 2016 respektive januari 2017. Vidare kommenteras hur 
berörda nämnder och bolag arbetar med de frågor som tas upp. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 42 

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om särskild 
satsning på Vattholma 
IFN-2017-0073 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-03-31 från förvaltningen. 

I motionen framförs flera olika förslag för att utveckla Almunge tätort. Av föredragningen i ärendet 
framgår hur berörda nämnder arbetar med de frågor som tas upp 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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'MUN IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 43 

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om särskild 
satsning på Almunge 
IFN-2017-0074 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-03-31 från förvaltningen. 

I motionen framförs flera olika förslag för att utveckla Almunge tätort. Av föredragningen i ärendet 
framgår hur berörda nämnder arbetar med de frågor som tas upp. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 44 

Oppositionen anmäler enskild partiöverläggning 29 mars, 8.30-17.00 

Mohamad Hassan (L) anmäler att (L), (M), (C) och (KD) har haft enskild partiöverläggning 
29 mars klockan 08.30 — 17.00. 

§ 45 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 6 
februari 2017 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 46 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 15 februari 2017 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-26 

§ 47 

Anmälan av skrivelser, beslut, anmälningsärenden mm idrotts- och 
fritidsnämnden 26 april 2017 
IFN-2017-0027 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

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

1. Protokoll från Handikapprådet 24 februari 2017. 

2. Detaljplaner som vunnit laga kraft: 
Norra Bäcklösa, Ultuna 2:23 med flera 
Kungsängen 21:2 och 21:3, ändring genom tillägg 
Kvarteret Städet, Brillinge 3:3 med flera 
Norra Kapellgärdet, Kvarngärdet 56:1 med flera 
Kvarteret Klacken, Sala Backe 1:69 med flera 

3. Protokollsutdrag 2017-03-27, § 76, från kommunfullmäktige gällande avsägelser 
förtroendevalda. 

4. Protokollsutdrag 2017-03-27, § 80, från kommunfullmäktige gällande valärenden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Idrotts- och fritidsnämnden 26 april 2017 

På grund av bristfälligt underlag tvingades Sirius flytta den allsvenska fotbollsmatch som i måndags 
skulle ha spelats på Studenternas till Gävle. Med anledning av detta vill Alliansen ha svar på följande 
frågor: 

Efter matchen mot Göteborg har det framkommit synpunkter på flera saker, inte minst på 
gräsmattan, hur har dessa hanterats? 

Vad har gått fel gällande skötseln av gräsmattan? Stämmer det att man har "övervattnat" 
gräsmattan? 

Vilka experter har vi anlitat för att åtgärda problemet? 

När kommer en ny gräsmatta att vara på plats om den nuvarande återigen får underkänt? 

Vad kostar hyran av Gavlevallen och bussarna till och från Gävle Uppsala kommun? 

Vem har fattat beslut om att hyra arenan i Gävle, godkänt kostnaden för detta och för att hyra 
bussar? Varför har ingen information gått ut till nämnden eller åtminstone till presidiet om detta? 

Mohamad Hassan (L) 
Madeleine Andersson (M) 
Mikael Eriksson (C) 
Torkel Kjönsnes (KD) 
Mathias Kullberg (M) 
Karin Lawenius (L) 
Fanny Lagh (M) 
Erik Forss (L) 
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