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LOW» IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-24 

Plats och tid: Stationsgatan 12, lokal Bergius, klockan 15.00 — 17.15 

Beslutande: Rickard Malmström (MP), ordf. Ersättare: Martin Thulin (MP) torn §7 
Loa Mothata (S), 1:e vice ordf. Erik Forss (L) §§ 3-7 
Mohamad Hassan (L), 2:e vice Torkel Kjösnes (KD) 
ordf. 
Leif Wahlström (S) 
Erik Dagnesjö (S) 
Madeleine Andersson (M) torn § 
7 
Martin Thulin (MP) from § 8 
Mathias Kullberg (M) tom § 7 
Erik Forss (L) §§ 1-2 och 8-16 
Ida Netzel (MP) 
Huseyin Alpergin (V) 
Karin Lawenius (L) from § 3 
Mikael Eriksson (C) 

Övriga 
deltagare: Josefine Åhrman avdelningschef, Sten Larsson och Mikael Franzén projektledare, 

Yvonne Mo& ekonomichef, Mikael Malm och Mats Benker enhetschefer, Ewa 
Wennmark och Tuija Kulma fritidsstrateger, Alexandra Pye GIS-ingenjör och Maria 
Sandberg affårsutvecklare 

Annie Arkebäck MorU, 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 
2018-01-24 Sista dag att överldaga: 2018-02-23 
2018-02-02 Anslaget tas ner: 2018-02-26 

www.uppsala.se  och stadsbyggnadsförvaltningen 

Annie Arkebäck Mor&I 
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upPRI.9 IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-24 

§1 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att lyfta upp ärende 13, yttrande till plan- och byggnadsnämnden under 
informationspunkt 4, Gottsunda, 

att uppta fråga från Mathias Kullberg om prioritering av konstgräs, 

att punkt 14 inbjudningar utgår, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§2 

Gottsunda (Gottsundamammorna) 

Två representanter för Gottsundamammorna berättar om deras arbete bland ungdomarna i Gottsunda. I 
styrelsen sitter åtta personer och 15 personer är engagerade i arbetet. 
De har nu fått en lokal på Bandstolsvägen där ungdomarna kan träffas. Det är öppet varje dag 
18.00 — 24.00. Tre förmiddagar i veckan är det föräldraträffar. 

Utdragsbestyrkande 
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upPleilut IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01 -24 

§3 

Detaljplan för kvarteret Sagan m.fl. (f.d. Vattentornsparken) 
IFN-2017-0245 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande, och 

att sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden. 

Särskilt yttrande 
Mohamad Hassan (L), Madeleine Andersson (M), Mathias Kullberg (M), Karin Lawenius (L) och 
Mikael Eriksson (C) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-12-15 från förvaltningen. 

Idrotts och fritidsnämnden tillstyrker förslaget och vill samtidigt påpeka vikten av att åtgärder som 
föreslås i den sociala konsekvensanalysen genomförs i utvecklingen av Ulleråker. Även om det nu 
aktuella planområdet saknar utrymme för idrott är det viktigt att kommande detaljplaner har plats för 
anläggningar och ytor för idrott och motion i olika former efter de behov som nämnden har. 

Expedieras till 
Plan- och byggnadsnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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upP,1919 IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-24 

§4 

Frågor från Mathias Kullberg (M) om prioritering av konstgräs 

Mathias Kullberg frågar hur prioriteringen görs på listan över kommande investeringar i konstgräs, 
och hur väljs de mindre träningsplanerna ut som ska förses med återanvänt konstgräs. 

Förvaltningen redogör för att lokalförsörjningsplanering koordineras med skolans planering och då 
framkommer det var bristerna är störst. Koordinering sker även med annan planering och andra 
utvecklingsprojekt. Dialog sker också mellan olika förvaltningar. 

§5 

Idrotts- och fritidsanläggningar på GIS-kartan 

Förvaltningen visar strukturen på den nya webbkartan. Där kommer att finnas objektsbeslcrivning över 
lokaler och anläggningar. Den är ett viktigt verktyg för analys och lokalförsörjningsplanering. 

§6 

HBTQ-diplomering 

Förvaltningen redogör för arbetet med Studenternas FIBTQ-diplomering. 

§7 

Evenemangspaketering 

Presentation sker av pågående arbete med evenemangspaketering som det finns stor efterfrågan på. 

Utdragsbestyrkande Justerande sign 
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Uppsala  ., IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-24 

§8 

Anpassning av Österängen för Elitettan 

Österängen har en fin grön gräsmatta som sopas och saltas. Nya moduler kommer att sättas upp under 
cirka två år tills läktarbygge startar. Ett TV-torn är under byggande. Bra belysning finns. 

§9 

Gräsmattan på Studenternas 

Första prioritering är att behålla befintlig gräsmatta på Studenternas. 
Den andra är att vid behov eventuellt kunna avropa en ny naturgräsmatta. 

§10 

Hyresavtal Österängen, Dalkurd 

Hyresavtal för Dalkurds träningstider är nu klar. 

§11 

Motionsspår 

Förvaltningen redovisar statusen på kommunens motionsspår. 

Utdragsbestyrkande 
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2 Uppsala   IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-24 

§ 12 

Årsbokslut 

Förvaltningen ger en kort ekonomisk redovisning. 

§ 13 

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

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 14 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 12 december 2017 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-01-24 

§ 15 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, min idrotts- och fritidsnämnden 
24 januari 2018 
IFN-2018-0030 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

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

0 1 . Nyhetsbrev 14 november 2017 från barnombudet i Uppsala län. 

2. Nyhetsbrev 20 december 2017 från barnombudet i Uppsala län. 

3. Förslag och synpunkter, påverkansövningar hösten 2017 från barnombudet i Uppsala 
län. 

4. Sammanträdesprotokoll 8 december 2017 från handikapprådet. 

5. Kallelse till trafiksäkerhetsrådets årsmöte 15 februari 2018. 

§ 16 

Anmälan av särskild aktivitet med partigrupper 

Mohamad Hassan (L) anmäler att oppositionen (M), (L), (C), och (I(D) har haft särskild aktivitet med 
partigrupp 19 januari 2018, klockan 11.00 — 14.00. 

Utdragsbestyrkande 
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thIJbererna 

(6/797ar 6/  ;dka- i'fi4(9140744 -2o/g-  N-2y) 

Särskilt yttrande, ärende 13, Detaljplan för kvarteret Sagan m.fl. 
(f.d. Vattentornsparken) 

I den sociala konsekvensanalysen av detaljplanerna framgår tydligt att byggtiden för 
området kommer att vara lång och att grundläggande service därför måste finnas med från 
början. (Se t.ex femte paragrafen i stycket "blandat, nära, tillgängligt" i inledningen på sidan 
4, eller första paragrafen i stycket "planeringsförutsättningar" i den sammanfattande 
konsekvensbedömningen på sidan 46). Samtidigt påpekas i andra delar av analysen risken "I 
detaljplanen finns ingen idrottshall eller aktivitetsyta utpekad för sport och rekreation." 
(Sidorna 25 och 42.) 

Erfarenheter från t.ex. Brantingskolan (se alliansens reservation i Idrotts- och 
Fritidsnämnden från den 12:e december 2017) och Bäcklösa (November 2015) visar oss att 
idrottsinfrastruktur alltför ofta tappas bort eller inte ges prioritet i den nuvarande 
stadsplaneringen. Detta trots att plan- och bygglagen tydligt klargör att bl.a. platser för 
motion ska vara med i planläggningen och att idrottens starka egenvärde och stora 
samhällsnytta inte är ifrågasatt. 

Det hade varit bättre för Ulleråkersborna, nuvarande liksom framtida, om investeringar i 
idrottsinfrastruktur gjorts i samband med byggande av bostäder. Vi ser gärna att framtida 
detaljplaner kompenserar för den här bristen. 

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