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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Plats och tid: 
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aia 
KOMMUN IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

Nämnden inleds med en parentation för Erik Forss (L). 

Bodil Frick (L) hälsas välkommen till idrotts- och fritidsnämnden som ny ersättare för Liberalerna. 

§ 45 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att uppta frågor från Mathias Kullberg (M) om konstgräsplanen i Valsätra, 

att uppta fråga från Madeleine Andersson (M) om coach lounger på Studenternas, och 

att i övrigt fastsälla föreliggande föredragningslista. 

§ 46 

Fyrisgården 

Representanter från Fyrisgården berättar om dess verksamhet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§ 47 

Handlingsplan och policy för ökad trygghet och säkerhet 

Personal från kommunledningskontoret (social hållbarhet/kvalitet och utveckling) informerar om 
Policy och handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet i Uppsala kommun som håller på att tas fram. 
Efter beredningsprocess beräknas beslut fattas i kommunfullmäktige den 1 1 juni 2018. 

§ 48 

Marsbokslut och marsprognos 

Förvaltningen informerar om marsbokslut och marsprognos som kommer upp för beslut på nämnden 
23 maj 2018. 

§ 49 

IFU Summer Camp 

Förvaltningen ger en sammanfattning av Summer Camp 2017. Den vände sig till barn 9— 13 år. 
Sirius innebandy var ansvarig förening och andra som deltog var Uppsala IF Friidrott, Uppsala Basket 
och Fredens Hus. Barnen fick prova på olika idrotter och Fredens Hus vävde in värdegrundsarbete. 

§ 50 

Lägesrapport Allsvensk premiär 

Förvaltningen rapporterar att det blev en bra premiär då uppvärmningen av gräsplanen på Studenternas 
fungerat bra. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§ 51 

Elitidrott i Uppsala 

Förvaltningen redogör för arbetet som pågår med att ta fram en strategi för elitidrott i Uppsala. 
Den 14 maj hålls en dialog där nämnden är inbjuden. Beslut ska tas i september 2018, 

§ 52 

Status Gottsundabadet 

Förvaltningen redogör för organisationsförändringen rörande Gottsundabadet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§ 53 

Fördelning av fondmedel ur Samstiftelsen Barnens Dag och Samstiftelsen 
för skollovskolonier 2018 
IFN-2018-0055 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att tilldela föreningen Uppsala 4H krets ett sammanlagt belopp av 26 800 kronor för 
sommarlovsaktiviteter i juni 2018, 16 900 kronor från Stiftelsen Barnens Dag och 9 900 kr från 
Samstiftelsen för skollovskolonier. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-02-28 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden har i uppdrag att fördela medel ur Stiftelsen Barnens Dag och 
Samstiftelsen för skollovskolonier till barn- och ungdomsaktiviteter under sommarlovet 2018. 

Stiftelsen Barnens Dag har som ändamål att stödja "klena och på annat sätt behövande barn genom 
främjande av den verksamhet som i form av idrott, gymnastik, bad och friluftsaktiviteter bedrivs på 
fastigheterna Pilsboda 1:1 och Torsborg 13:1 i Sigtuna kommun". 

Samstiftelsen för skollovskolonier har som ändamål att "utdela bidrag till verksamhet som ger barn i 
skolåldern boende i Uppsala kommun möjlighet att vistas på landet en viss tid under sommarlovet". 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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KOMMUN IDROTTS OCH FRITIDSNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§ 54 

Ny idrottshall vid Kvarngärdesskolan 
IFN-2018-0064 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till behovsprogram för en fullstor 
idrottshall vid Kvarngärdesskolan. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-04-05 från förvaltningen. 
Förvaltningen föredrar ärendet. 

Idrotts och fritidsnämnden anger i ett behovsprogram förutsättningar och krav för en ny fullstor 
idrottshall vid Kvarngärdesskolan. Programmet har sin utgångspunkt i nämndens 
lokalförsörjningsplanering för idrottshallar och konstgräsplaner och utgör nämndens del i en 
koordinerad beställning från berörda nämnder av en nybyggnation av Kvarngärdesskolan. 
Idrottshallen ska tillgodose behoven under såväl skoltid som fritid. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§ 55 

Uppdrag gällande simhall i nordöstra staden och Gottsundabadet 
IFN-2018-0059 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att ta fram ett beslutsunderlag inldusive förslag på funktionsprogram för 
en simhall med placering i nordöstra staden, 

att beslutsunderlaget ska precisera simhallens placering, 

att inriktningen ska vara en motionsanläggning för simundervisning, motionssimning, simträning 
och vattenträning för personer med funktionsnedsättning, 

att beslutsunderlaget ska beskriva möjliga former avseende ägande, finansiering och drift, 

att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag på upprustning av Gottsundabadet, och 

att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag på nytt uppdragsavtal för drift av 
Gottsundabadet. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-04-05 från förvaltningen. 
Förvaltningen föredrar ärendet. 

Lokalförsörjningsplaneringen för idrott och fritid påvisar en rådande brist på simhallar i Uppsala. 
Idrotts och fritidsnämnden föreslås anta ett inriktningsbeslut om nybyggnation av en simhall med 
placering i nordöstra staden samt uppdra till förvaltningen att ta fram ett beslutsunderlag med 
funktionsprogram, preciserad placering samt alternativa former för ägande, finansiering och drift. 
För att klara fortsatt drift av Gottsundabadet föreslås nämnden uppdra till förvaltningen att presentera 
en plan för upprustning av badet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§ 56 

Arena för elitbandy 
IFN-2016-0159 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att utvecklingen av isbanorna på Studenternas ska ske i två etapper, 

att etapp ett ska utföras i enlighet med ärendets bilaga 2, 

att hyreskostnaden för etapp ett på 4 250 000 kronor ska inarbetas i nämndens budget från 2020, 

att uppdra till förvaltningen att utrusta ispisterna för sommaraktiviteter i enlighet med vad som 
framgår av ärendet, och 

att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag på utförande, inldusive ekonomisk 
redovisning, av etapp två av Studenternas isbanor. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2018-03-29 från förvaltningen. 
Förvaltningen föredrag ärendet. 

Uppsala kommun redovisar nämndens uppdrag om elitarena för bandy. Förvaltningen föreslår en 
helhetslösning för upprustning av Studenternas vinterarena som genomförs etappvis. Etapp ett, 
beskrivs i ärendet, färdigställs 2020, därefter inleds etapp två. Den nya sträckningen av 
Ulleråkersvägen, liksom den nya fotbollsarenan anger förutsättningar för vinterarenan och behöver stå 
klara innan den sista etappen kan genomföras och hela Studenternas IP är färdigbyggd. Förvaltningen 
återkommer till nämnden med förslag på utförande, inldusive ekonomisk beräkning för etapp två. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

i 
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S TRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§ 57 

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

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 58 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 21 mars 2018 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 59 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm idrotts- och fritidsnämnden 
25 april 2018 
IFN-2018-0030 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

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

1. Protokoll från kommunala pensionärsrådet (KPR) 16 februari 2018. 

2. Detaljplan som vunnit laga kraft 16 mars 2018, kvarteret Pantern dnr. 2015-002007. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
/ Yi 
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-25 

§ 60 

Frågor från Mathias Kullberg (M) om konstgräsplanen i Valsätra 

Mathias Kullberg ställer följande två frågor. 

1. Stämmer det att konstgräsplanen i Valsätra under vintern gavs lägre prioritet för snö sopning 
än andra konstgräsplaner? 

Förvaltningen bekräftar att det finns olika ambitionsnivåer för befintliga konstgräsplaner. 

2. Stämmer det att konstgräsplanen i Valsätra ska stängas från 1 maj? Om så, finns det någon 
möjlighet att skjuta upp stängningen till dess naturgräsplanerna i området är spelbara? om inte, 
kan kommunen hjälpa klubbarna i området med plats för träning och matchspel på något annat 
sätt? 

Förvaltningen informerar om att konstgräsplanen i Valsätra ska bytas ut, men lovar återkomma med 
ytterligare svar på ställda frågor via e-post. 

§ 61 

Fråga från Madeleine Andersson (M) om coach lounger på Studenternas 

Madeleine Andersson undrar om det finns beslut om coach lounger på Studenternas. 

Förvaltningen svarar att det är en öppen fråga ännu. 
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