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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-19 

Plats och tid: Bergius, Stationsgatan 12, klockan 16.00 — 16.40 

Beslutande: Maria Patel (S), ordförande Ersättare: Torkel Kjösnes (1(19) 
Anders Wallin (L), 1:e vice Hannes Pålbrant (MP) 
ordförande Ziad Kassem (S) 
Markus Lagerquist (M), 2:e vice 
ordförande 
Karolin Lundström (V), 3:e vice 
ordförande 
Agneta Gille (S) 
Annica Nordin (S) 
Erik Boman (S) 
Tobias Lundblad (S) 
Sara Rådbo (MP) 
Lucas Ljungberg (M) 
Mikael Eriksson (C) 
Alexander Oscarsson (I(D) 
Kent Kumpula (SD) 

Övriga 
deltagare: Mats Norrbom förvaltningsdirektör och Josefine Ahrman avdelningschef 

Paragrafer: 35 - 36 Utses att justera: Lucas Ljungberg (M) 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Idrotts- och fritidsnämnden 
Datum: 2019-03-19 
Anslag sätts upp: 2019-03-22 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift:  
Annie Arkebäck Morn 

Sista dag att överklaga: 20194 
Anslaget tas ner: 2019-04-12 

www.uppsala.se  och stadsbyggnadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-19 

§35 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

--->"" 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-19 

§36 

Upphandling av kioskverksamhet på Studenternas fotbollsarena 
IFN-2019-0037 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling av kioskverksamhet på Studenternas 
fotbollsarena i enlighet med vad som framgår av ärendet, 

att upphandlingen ska genomföras av enheten för inköp och upphandling i samråd mellan 
Stadsbyggnadsförvaltningen och Sport och rekreationsfastigheter AB, och 

att upphandling ska genomföras så att en del av intäkterna vid matchtillfälle tillfaller arrangerande 
förening. 

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

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-03-18 från förvaltningen. 

Studenternas IP omvandlas till en modern fotbollsarena för att kunna möta dagens krav från 
evenemangsbesökare, aktiva, funktionärer media, personal m.fl. För att klara en hög servicenivå till 
alla behöver kioskförsäljningen utföras av en leverantör som kan ge service vid alla typer av 
evenemang. Flera föreningar kommer att genomföra fotbollsevenemang med publik och även andra 
former av evenemang kommer att genomföras på arenan, som t.ex. konsertarrangemang. 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslås få nämndens uppdrag att genomföra upphandling av 
kioskverksamheten i form av tjänstekoncession på den nya fotbollsarenan på Studenternas FP med 
sortiment, avtalslängd, uppdragersättning och ekonomisk ersättning till föreningarna som grund. 

Utöver de kiosker som upphandlingen gäller kommer det också att finnas en kiosk som vid mindre 
arrangemang, t.ex. bredd- och ungdomsarrangemang, kan användas som en föreningsdriven kiosk. 

Yrkande 
Ordföranden Maria Patel (S) yrkar med stöd av Markus Lagerquist (M) bifall till liggande förslag. 

Karolin Lundström (V) yrkar på tillägg av en fjärde att-sats lydande: att arbetsutskottet ska fatta beslut 
om förfrågningsunderlag, ersättningsmodell för föreningarna, och tilldelning. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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