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Postadress: Uppsala kommun, idrotts- och fritidsnämnden, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stadshusgatan 2 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: idrotts-fritidsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Idrotts- och fritidsnämndens protokoll 
måndagen den 20 juni 2022 

Plats och tid  
Stadshuset, KF-salen, klockan  15:00-17:50,  

Ajournering 16.08-16.25 

Paragrafer  

50-59 

Justering 

Protokollet är justerat digitalt med e-signatur.  

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för 
beslutsprotokoll. Denna återfinns på protokollets sista sida.  

Protokollförare 

Rosalind Göthberg, nämndsekreterare 

  

Idrotts- och fritidsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-20 

mailto:idrotts-fritidsnamnden@uppsala.se
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Idrotts- och fritidsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-20 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida.  
 

Utdragsbestyrkande 
 

Närvarande 

Beslutande 

Maria Patel (S), ordförande 
Anders Wallin (L), 1:e vice ordförande 
Markus Lagerquist (M), 2:e vice ordförande 
Karolin Lundström (V) 
Leif Wahlström (S) 
Annica Nordin (S) 
Erik Boman (S) 
Marcus Jansson (M) 
Anton Wallgren (C) 
Torkel Kjösnes (KD) 
Kent Kumpula (SD) 
Josefin Mannberg (S) 
Hannes Pålbrant (MP) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Mia Nordström (C) 
Anders Säll (KD) 
Tobias Nordquist (V) 

Övriga närvarande 

Christian Blomberg, förvaltningsdirektör – deltar på distans 
Ewa Wennmark, fritidsstrateg 
Tuija Kulma, projektledare 
Jonas Fellström, projektledare 
Sten Larsson, projektledare – deltar på distans 
Barbro Rinander, ekonomichef – deltar på distans 
Rosalind Göthberg, nämndsekreterare 
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Idrotts- och fritidsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-20 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida.  
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 

Val av justerare samt justeringsdag 
Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

1. att utse Anton Wallgren (C) att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll den 23 juni 2022.  
 

§ 51 

Fastställande av föredragningslista 
Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

1. att fastställa den utsända föredragningslistan.  
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Idrotts- och fritidsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-20 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida.  
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 52  

Funktionsprogram för simidrottsanläggning i 
Gränby 
IFN-2022-00091 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

1. att anta funktionsprogram för simidrottsanläggning i Gränby i enlighet med 
ärendets bilaga 1, samt 

2. att uppdra till stadsbyggnadsdirektör att underteckna steg-3 beställningen. 

Sammanfattning 

En ny simidrottsanläggning planeras att anläggas på Gränby sportfält i stadsdelen 
Gränby. Den kommer att tillgodose föreningslivets och allmänhetens behov av 
simbassänger och utbildningsförvaltningens behov av att kunna bedriva 
simundervisning i skolan.  
 
Dialogmöten har skett med simidrottsföreningar, utbildningsförvaltningen, vård- och 
omsorgsförvaltningen samt andra berörda organisationer. Funktionsprogrammet 
presenteras i ärendets bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07 
• Bilaga 1, Funktionsprogram 
• Bilaga 2, Synpunkter från simidrottsföreningar 

Yrkande 

Markus Lagerquist (M), Marcus Jansson (M), Anton Wallgren (C) och Torkel Kjösnes (KD) 
yrkar att ärendet återremitteras samt att KSAU bjuds in till överläggningar kring 
simfrågan i stort.  

Erik Boman (S) och Maria Patel (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Karolin Lundström (V) yrkar att antalet fasta läktarplatser i funktionsprogrammet höjs 
till 400. 
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Idrotts- och fritidsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-20 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida.  
 

Utdragsbestyrkande 
 

Kent Kumpula (SD) yrkar bifall till Karolin Lundströms ändringsyrkande. 

Anders Wallin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Markus Lagerquist (M) med fleras yrkande om återremittering 
mot att avgöra ärendet idag.  

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till att avgöra ärendet idag röstar JA. Bifall till att återremittera ärendet röstar 
NEJ. 

Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar idrotts- och fritidsnämnden att ärendet ska 
avgöras idag. 

Resultat av votering 

Ja-röster avger: Anders Wallin (L), Karolin Lundström (V), Josefin Mannberg (S), Leif 
Wahlström (S), Annica Nordin (S), Erik Boman (S), Hannes Pålbrant (MP), Kent Kumpula 
(SD) och Maria Patel (S). 

Nej-röster avger: Markus Lagerquist (M), Marcus Jansson (M), Anton Wallgren (C) och 
Torkel Kjösnes (KD). 

Därefter ställer ordförande förvaltningens förslag mot Karolin Lundström (V)s 
ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Reservation 

Markus Lagerquist (M), Marcus Jansson (M), Anton Wallgren (C) och Torkel Kjösnes (KD) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Karolin Lundström (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Kent Kumpula (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Särskilt yttrande 

Markus Lagerquist (M), Marcus Jansson (M),  Anton Wallgren (C) och Torkel Kjösnes (KD) 
lämnar in följande särskilda yttrande: 

Uppsala – alliansen värnar simningen i Uppsala. Detta inkluderar både tävlingssimning, 
simskolor, skolornas behov, människor som av medicinska skäl behöver tillgång till 
vatten för att kunna rehabiliteras men också alla hundratusentals invånares behov av 
motion och möjlighet till rekreationsbad med familjen. Den nu föreslagna behovsplanen 
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Idrotts- och fritidsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-20 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida.  
 

Utdragsbestyrkande 
 

som styret lägger fram idag är en halvmesyr. Med lite god vilja kan möjligtvis behoven av 
träning, simskolor och rehabilitering rymmas inom föreslagna hall. Alla andra behov - för 
allmänhet och tävling - ryms inte. Istället hänvisar styret till kommande byggande av 
ytterligare simhall. Var, när och till vilken kostnad denna andra simhall skall byggas vet 
ingen idag. Vi tar alltså en behovsplan utifrån mycket vaga förutsättningar.  

Så här kan man inte bedriva seriöst politiskt arbete. Uppsala – alliansen yrkar därför på 
återremiss av ärendet och att KSAU bjuds in i närtid till seriösa överläggningar kring 
simfrågan i stort. Först när vi vet hur koncernen Uppsala ser på simningen i helhet kan vi 
värdera behovsplanen. Är detta den enda simhall som beräknas byggas det närmaste 
decenniet är den per definition för liten och otillräcklig. Planeras ytterligare en simhall 
kan förslaget vara mer rimligt. Dessa frågor bör varje ansvarskännande idrottspolitiker 
ge svar på innan man går vidare och ställer sig bakom föreslagna behovsutredning. 
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Idrotts- och fritidsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-20 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida.  
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 53  

Utredning av anläggningssituationen för 
Uppsala Ponnyklubb 
IFN-2022-00030 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

1. att godkänna utredningsrapporten om anläggningssituationen för Uppsala 
Ponnyklubb enligt bilaga 1, 
 

2. att i arbetet med Mål och Budget 2023 hemställa om 991 000 kronor för att 
kunna hyra in och säkerställa fortsatt verksamhet vid ridanläggningen Uppsala 
Ponnyklubb i enlighet med vad som utredningsrapporten anger,  
 

3. att hemställa till kommunstyrelsen att hemställa till kommunfullmäktige att 
bereda ärendet vidare för förvärv och upprustning av Uppsala ponnyklubbs 
anläggning i enlighet med föredragning i ärendet, 
 

4. att hemställa till kommunstyrelsen att hantera Uppsala Ponnyklubbs 
befintliga lån från Uppsala kommun och inarbeta det i hyresavtalet för 
anläggningen, 
 

5. att hemställa till kommunstyrelsen att bereda ärende för inhyrning av 
ridanläggningen Uppsala ponnyklubb och hyresavtal med föreningen,  
 

6. att uppdra till förvaltningen att upprätta avtal om föreningsdrift av 
anläggningen med Uppsala Ponnyklubb, samt 
 

7. att beslut enligt 3, 4, 5 och 6 gäller under förutsättning att nämnden erhåller 
kompensation i Mål och budget för att klara ökad kostnad för inhyrning och 
vidareuthyrning av ridanläggningen Uppsala Ponnyklubb. 

Sammanfattning 

För att säkerställa att Uppsala Ponnyklubb kan fortsätta bedriva verksamhet för barn 
och unga föreslår utredningen av anläggningssituationen för Uppsala Ponnyklubb att 
Uppsala kommun Arenor och fastigheter förvärvar och rustar anläggningen. 
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Idrotts- och fritidsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-20 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida.  
 

Utdragsbestyrkande 
 

Idrotts- och fritidsnämnden kommer därefter svara för inhyrning och vidareuthyrning 
av anläggningen till föreningen. Nämnden tecknar driftavtal med föreningen samt 
upprättar gränsdragningslista som tydliggör och reglerar ansvar för anläggningen 
mellan nämnden, föreningen och Uppsala kommun Arenor och fastigheter.  

För att klara detta krävs att nämnden erhåller kompensation i kommande Mål och 
budget.  För 2023 beräknas behovet till 991 000 kronor.   

Utredningsrapporten om anläggningssituationen för Uppsala ponnyklubb redovisas i 
bilaga 1. 

Beslutsunderlag  
• Tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2022 
• Bilaga 1: Rapport anläggningssituationen för Uppsala Ponnyklubb, daterad 30 

maj 2022. 
• Bilaga 2:  Statusbesiktning, teknisk rapport. Bjerking. Daterad 21 februari 2022. 
• Bilaga 3: Skrivelse från Uppsala Ponnyklubb. 

Yrkande 

Markus Lagerquist (M), Marcus Jansson (M), Anton Wallgren (C) och Torkel Kjösnes (KD) 
yrkar bifall till att-sats 1 och 2 samt att uppdra till förvaltningen att återkomma till 
nämnden med en fördjupad kostnadskalkyl - avseende alla delar - inför budgetarbetet.  

Maria Patel (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Markus Lagerquist (M) med fleras 
yrkande.  

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till förvaltningens förslag röstar JA. Bifall till Markus Lagerquist (M) med fleras 
yrkande röstar NEJ.  

Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar idrotts- och fritidsnämnden att bifalla 
förvaltningens förslag.  

Resultat av votering 

Ja-röster avger: Anders Wallin (L), Karolin Lundström (V), Josefin Mannberg (S), Leif 
Wahlström (S), Annica Nordin (S), Erik Boman (S), Hannes Pålbrant (MP), Kent Kumpula 
(SD) och Maria Patel (S) 

Nej-röster avger: Markus Lagerquist (M), Marcus Jansson (M), Anton Wallgren (C) och 
Torkel Kjösnes (KD) 
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Idrotts- och fritidsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-20 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida.  
 

Utdragsbestyrkande 
 

Reservation 

Markus Lagerquist (M), Marcus Jansson (M), Anton Wallgren (C) och Torkel Kjösnes (KD) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 

Markus Lagerquist (M), Marcus Jansson (M),  Anton Wallgren (C) och Torkel Kjösnes (KD) 
lämnar in följande särskilda yttrande: 

Uppsala - alliansen vill se en långsiktig plan för UPK med en rustad arena där de 300 barn 
som står i kö på sikt ska kunna ges plats. Ridsport betyder mycket och erbjuder inte bara 
möjlighet att rida utan också en plats för social samvaro, trygghet och läkande för inte 
minst unga tjejer i en prövande tonårstid. Vi vet av forskning att djur har en väldigt stor 
betydelse för oss människor. Inom exempelvis äldre- och demensvården har man tagit in 
hundar och katter med gott resultat. Hästar har motsvarande betydelse för inte minst 
unga människor - en majoritet tjejer. Därför är verksamheter som UPK också viktiga för 
arbetet med en jämställd idrott.   

UPK är kommunens största ridskola.  Ridskolan är föredömlig i sitt sociala engagemang 
och aktiva arbete att öppna upp för fler att kunna rida- helt enkelt att bryta med 
begränsande och i många fall hindrande socioekonomiska bakgrundsfaktorer. 
Föreningen är välskött avseende verksamhet men anläggningen är rejält nedgången. Ett 
avslag på att ge kommunal stöttning och hjälp skulle innebära att UPK läggs ner vilket 
skulle vara ett dråpslag mot den jämställda idrotten. 

Uppsala - alliansen delar utredningens uppfattning att det sannolikt mest ekonomiskt 
vettiga är att kommunen äger anläggningen givet att kommunen redan äger marken. 
Underlaget som styret presenterar ligger dock - oroande nog- i linje med tidigare beslut 
om idrottsarenor runt omkring i Uppsala. I underlaget konstateras att siffrorna är ” grova 
uppskattningar” och att områden som exempelvis vatten och avlopp behöver fördjupad 
utredning.  UPK riskerar därmed att gå samma öde till mötes som många andra idrotter 
med skenande kostnader och beslut som hela tiden skjuts fram. Det kan i värsta fall hota 
hela UPKs långsiktiga existens.  

Frågan om anläggningens status är långt ifrån ny. Socialdemokraterna har haft åtta år 
på sig att ta tag i frågan om UPK och se över olika möjligheter men suttit på händerna 
och nu- i skapt läge när enda alternativet är nedläggning- valt att agera med ett 
bristfälligt underlag utanför ordinarie budgetprocess. Det här är ett mönster vi känner 
igen från en rad andra frågor exempelvis sim- frågan, Studenternas, Ishallen och 
bandyns långsiktiga förutsättningar på Studenternas. Styret agerar för sent och 
otillräckligt. Detta kostar både tid och pengar.  
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Idrotts- och fritidsnämnden Datum: 
Protokoll 2022-06-20 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
återfinns på protokollets sista sida.  
 

Utdragsbestyrkande 
 

Om Uppsala - alliansen får väljarnas förtroende efter valet kommer vi föra en pro- aktiv 
istället för en re- aktiv idrotts och fritidspolitik. Vi kommer vid varje givet läge att söka 
ansvarfulla ekonomiska lösningar med att sälja arenanamn, samverka med näringsliv 
och stötta föreningar till ett långsiktigt solitt ägarskap både avseende verksamhet och 
drift- och ägandeskap av anläggningar. Dagens dyra och slappa politik måste få ett slut. 
Idrotten är viktig för jobb, brottsbekämpning, folkhälsa och varumärket Uppsala. Vi lever 
2022 men styret agerar i en idrottspolitisk anda som mer för tankarna till 1978.  Uppsala - 
alliansen vill istället se en modern idrottspolitik som stärker idrotten- både bredd och elit- 
och tar ansvar för medborgarnas pengar. I förlängningen kommer vi då att slippa att i 
panik fatta beslut om exempelvis att rädda ridklubbar, bygga underdimensionerade 
simhallar, utreda ny ishall i decennier.  

Uppsala ska fungera och kan bättre. Idrotten är värd ett nytt och bättre styre efter valet.   
Vi ställer oss därför bakom att - sats ett och två som innebär att UPK ges ekonomisk 
trygghet kommande budgetår. Istället för att gå vidare utifrån föreslagna undermåliga 
underlag föreslår Uppsala - alliansen att nämnden ger i uppdrag åt förvaltningen att 
återkomma till nämnden med en fördjupad kostnadskalkyl – för alla delar - inför 
budgetarbetet.   
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Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
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Utdragsbestyrkande 
 

§ 54  

Extra sammanträde för yttrande om förslag 
till Mål och budget 
IFN-2022-00029 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

1. att hålla ett extra sammanträde den 3 november klockan 16.00 för att fatta 
beslut om yttrande om förslag till Mål och budget, samt 

2. att det extra sammanträdet hålls digitalt 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade den 11 maj beslut om att revidera tidsplanen för Mål- och 
budgetprocessen 2022 (KSN-2021-03127, Justerat planeringsdirektiv 2022). Den nya 
tidsplanen innebär att remissperioden för nämndyttrande sträcker sig mellan den 25 
oktober och den 7 november. Eftersom idrotts- och fritidsnämnden inte har något 
planerat sammanträde under den här perioden föreslås ett extra sammanträde den 3 
november klockan 16.00 för att fatta beslut om nämndens yttrande. Förslaget är även 
att detta extra sammanträde hålls digitalt.  

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-03 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att besluta enligt liggande förslag och 
finner att nämnden bifaller förslaget.  
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Utdragsbestyrkande 
 

§ 55  

Delegationsbeslut idrotts- och fritidsnämnden 
19 maj - 12 juni 2022 
IFN-2022-00009 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

1. att med godkännande lägga föreliggande delegationsförteckning till 
handlingarna 

Sammanfattning 

Till nämnden anmäls delegationsbeslut enligt bilaga.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-13 
• Delegationsförteckning idrotts- och fritidsnämnden 2022-06-13 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att lägga delegationsförteckningen till 
handlingarna och finner att nämnden beslutar så.  
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Protokoll 2022-06-20 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för beslutsprotokoll. Denna 
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Utdragsbestyrkande 
 

§ 56  

Anmälningsärenden till idrotts- och 
fritidsnämnden 20 juni 2022 
IFN-2022-00010 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

1. att med godkännande lägga föreliggande anmälningsärenden till 
handlingarna. 

Sammanfattning 

Följande handlingar har anmälts: 
• Månadsrapport per maj 2022 idrotts- och fritidsnämnden 
• Protokoll från idrotts- och fritidsnämnden den 23 maj 2022 
• Protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott den 9 juni 2022 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-13 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att lägga föreliggande 
anmälningsärenden till handlingarna och finner att nämnden beslutar så.  
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§ 57 

Informationsärenden 
• Sommarlovsaktiviteter 

Föredragande: Ewa Wennmark 

 

§ 58 

Deltagande konferens och möten 
• Erik Boman (S) återrapporterar från sammanträde med kommunala 

pensionärsrådet.  
 

• Idrotts- och fritidsnämnden beslutar att samtliga i nämnden ges möjlighet att 
delta i Region Uppsalas workshop ”Goda levnadsvanor bland barn och unga i 
Uppsala län” den 25 augusti 9-16, samt att arvode utgår.  
 
Mer information och länk till anmälan kommer att skickas ut via mail.  
 
 

§ 59 

Frågor och skrivelser från nämndens 
ledamöter 
Inga frågor tas upp. 
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