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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-23 

Plats och tid: 	Stationsgatan 12, klockan 15:00 — 16:25 

16:25Beslutande: Rickard Malmström (MP), 	Ersättare: Karin Söderberg (V) 
Ordförande 	 Torkel Kjösnes (Kl)) 
Loa Mothata (S), 1:e vice 
ordförande 
Markus Lagerquist (M), 2:e vice 
ordförande 
Leif Wahlström (S) 
Pavlos Cavelier Bizas (5) 
Helena Nordström-Källström 
(MP) 
Huseyin Alpergin (V) 
Helene Brodin Rheindorf (M) 
Mattias Kullberg (M) 
Erik Forss (L) 
Mikael Eriksson (C) 

Tjänstemän: 

Övriga 
deltagare: 

Mats Norrbom förvaltningsdirektör, Jan Malmberg avdelningschef, Sten Larsson 
idrottschef, Peter Eriksson ekonom, Wilhelm Widerholm fritidsstrateg, och Conny 
Niklasson projektchef 

Representant från Uppsala handbollsklubb 

Utses att justera: 	Mikael Eriksson (C) 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Paragrafer: 46 - 57 

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

Organ: 	 Idrotts- och fritidsnämnden 
Datum: 	 2016-05-23 
Anslag sätts upp: 2016-06-02 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 
Annie Arkebäck Moren 

Sista dag att överklaga: 	2016-06-23 
Anslaget tas ner: 	2016-06-27 

www.uppsala.se  och på,stadsbyggnadsförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-23 

§ 46 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att uppta en anmälan om särskild aktivitet i partigrupper, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 47 

Föreningsinformation, handboll 

Representant från Uppsala handbollsklubb informerar om klubbens verksamhet. 

Nämnden tackar för informationen. 

§ 48 

Avrapportering arenaprojekt 

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

§ 49 

Arena för elitbandy 

Förvaltningen redogör för de olika alternativen till en arena för elitbandy. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-23 

§ 50 

Uppföljning per april 2016 — verksamhet och ekonomi 
IFN-2016-0074 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna upprättat periodbokslut och helårsprognos per april 2016 samt nämndens uppföljning 
av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och kvarvarande uppdrag, statsbidrag och 
riktade satsningar, 

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen, 

att godkänna förslaget till rapport beträffande utvecklingen relativt nämndens verksamhetsplan för 
2016 (strategier och åtgärder), 

att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra resultatförbättrande åtgärder enligt föredragning i 
ärendet, och 

att ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i juni, presentera förslag till åtgärder 
som kräver nämndbe slut för att nå en total resultatförbättring för 2016 på tre miljoner kronor. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-20 från förvaltningen. 

Nämnden har i budget fått resurser för att möta kostnader för anläggningar som ännu inte tagits i drift, 
vilket innebär att nämnden förväntas redovisa ett positivt helårsresultat. 

Uppföljning per april visar att överskottet är mindre än beräknat främst på grund av ökade kostnader 
kring lokaler. Arbete med att minska kostnader och öka intäkter pågår. 

Under inledningen av året har nämnden fokuserat främst på arenafrågorna för Studenternas, Uppsala 
arena samt utredningar kring bandy. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 



Utdragsbestyrkande Juster 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-23 

§51 

Remiss från Länsstyrelsen Uppsala län om förslag till föreskrifter om 
undantag för körning med golfbil på golfbanor i Uppsala län 
IFN-2016-0061 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till remissyttrande, och 

att sända detsamma till länsstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-02 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås anta förvaltningens förslag till yttrande angående generellt 
undantag från terrängkörningslagen för att eldrivna golfbilar ska få framföras på golfbanor i Uppsala 
län. 

Expedieras till 
Länsstyrelsen 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-23 

§ 52 

Detaljplan för Östra Sala Backe, etapp 2 
IFN-2016-0062 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande, och 

att sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-03 från förvaltningen. 

Planbeskrivningen för Östra Sala backe etapp 2 bör, i enlighet med nämndens yttrande i 
samrådsskedet, förtydligas med konsekvenserna för idrott och fysisk aktivitet. 

Expedieras till 
Plan- och byggnadsnämnden 
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Uppsal2 KOM« i 	 IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Juste• Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-23 

§ 53 

Motion av Anne Lennartsson (C) om etablering av en multisportanläggning 
modell Kulan i Björklinge 
IFN-2016-0076 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Markus Lagerquist (M), HMene Brodin Rheindorf (M), Mattias Kullberg (M), Erik Forss (L) och 
Mikael Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-16 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden utarbetar en strategisk lokal- och anläggningsplan. Avsikten är att 
nämnden ska anta planen under 2017. Planen ska ha en utblick 2018-2022 och ligga till grund för 
beslut om utveckling och eventuellt förändring i det utbud av lokaler och anläggningar som nämnden 
svarar för. 

I den planering som nu görs ingår underlag som inhämtas från en rad källor bland annat genom 
referensgrupper. Dessa referensgrupper representerar Uppsalas befolkning utifrån ålder, kön, 
användarkategori mm. I utvecklingen av olika anläggningar spelar även föreningslivets engagemang 
en central roll. Kommunens arbete sker i dialog med de som efterfrågar anläggningar varigenom deras 
engagemang tillvaratas. Det gäller såväl i Björklinge som i kommunen i övrigt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-23 

Yrkande 
Ordföranden Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till liggande förslag. 

Markus Lagerquist (M) yrkar med stöd av HM6ne Brodin Rheindorf (M), Mattias Kullberg (M), Erik 
Forss (L) och Mikael Eriksson (C) på följande ändringar i skrivelsen: 

Nya att-satser: 

att nämnden ser positivt på initiativ att föreningar och ideella krafter tar initiativ för nya idrotts- och 
fritidsanläggningar, 

att nämnden ser positivt på möjligheten att i samarbete med externa aktörer hitta alternativa 
finansieringar till framtida anläggningar, exempelvis så kallade Kulan-anläggningar, och 

att motionen mot bakgrund av det som ovan anförs anses besvarad. 

Ny text som ersätter den negativa texten om problemen med Kulan-anläggningar: 

"Vade större investering bör föregås av en analys av det aktuella områdets behov kopplat till frågor 
om bland annat social struktur och jämställdhet. Det är alltid önskvärt att investeringar sker i nära 
samarbete med föreningar och ideellt engagerade. Erfarenheten visar att de så kallade Kulan-
anläggningarna glädjande nog används mycket frekvent och att besökarna till övervägande del är 
pojkar. Detta bör kommunen alltid ta hänsyn till så att även flickors intressen tillgodoses. Helheten är i 
detta sammanhang mycket viktigt." 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att nämnden bifaller ordförandens 
yrkande om bifall till liggande förslag. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-23 

§ 54 

Anmälan av skrivelse, beslut, anmälningsärenden mm 23 maj 2016 
IFN-2016-0030 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga anmälda anmälningsärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger från förvaltningen 2016-05-11. 

1. Protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 20 april 2016. 

2. Nyhetsbrev från Barnombudsmannen i Uppsala, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sainmanträdesdatum: 2016-05-23 

§ 55 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 20 
april 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 56 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 27 april 2016 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 57 

Anmälan av särskild aktivitet med partigrupper 

Ordföranden Rickard Malmström (MP) anmäler särskild aktivitet med partigrupper för MP, S, och V 
dagens datum, klockan 16.30. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

