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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-27 

Plats och tid: Stationsgatan 12, klockan 15:00 — 16:50 

Beslutande: 	Rickard Malmström (MP), Ordförande 
Loa Mothata (S), 1:e vice ordförande 
Markus Lagerquist (M), 2:e vice 
ordförande 
Leif Wahlström (S) 
Lars Madej (S) 
Helena Nordström-Källström (MP) 
Huseyin Alpergin (V) 
1-1ne Brodin Rheindorf (M) 
Mattias Kullberg (M) 
Erik Forss (L) 
Mikael Eriksson (C) 

Ersättare: Pavlos Cavelier Bizas (S) 
Birgit Moberg (S) 
Fanny Lagh (M) 
Karin Söderberg (V) 
Ida Netzel (MP) 

Tjänstemän: Mats Norrbom förvaltningsdirektör, Jan Malmberg avdelningschef, Sten Larsson 
idrottschef, Peter Eriksson ekonom, Ewa Wennmark och Wilhelm Widerhohn fritids-. 
strateger, och Conny Niklasson projektchef 

Övriga 
deltagare: 	Representanter från Uppsala Allmänna Konståkningsklubb och från Uppsala 

Skridskoklubb 

Annie Arkebäck Mor&I, sekreterare 

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

Organ: 	 Idrotts- och fritidsnämnden 
Datum: 	 2016-04-27 

	
Sista dag att överklaga: 	2016-05-27 

Anslag sätts upp: 	2016-05-06 
	

Anslaget tas ner: 	2016-05-30 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 	www.uppsala.se  och på stadsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift: Annie Arkebäck Morön 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-27 

§ 35 

Fastställande av föredragslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 36 

Föreningsinformation, konståkning 

Representanter från Uppsala Allmänna Konståkningsklubb och Uppsala Skridskoklubb informerar om 
respektive klubbs verksamhet. 

Nämnden tackar för informationen. 

§ 37 

Elitarena för bandy 

Representant från Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter redogör för några olika tänkta 
alternativ till elitarena för bandy. 

§ 38 

Avrapportering arenaprojekt 

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

Nämnden tackar för informationen. 

Utdragsbestyrkande 

3tera

J ndes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-27 

§ 39 

Månadsuppföljning per mars 2016 
IFN-2016-0041 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per mars 2016. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-04-18 från förvaltningen. 

Nämndens resultat per mars uppgår till +4,9 mnkr (+3,9 mnkr föregående år). Intäkterna överstiger 
budget med 1,7 mnkr medan kostnaderna understiger budget med 3,2 mnkr. Då nämnden i budget fått 
resurser för att möta kostnader för anläggningar som ännu inte tagits i drift, är ett positivt resultat att 
förvänta för helåret. I samband med periodbokslutet per april görs även helårsprognos. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-27 

§ 40 

Ny nämndorganisation för Uppsala kommun 
IFN-2016-0054 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna föreliggande förslag till yttrande. 

Reservationer 
Markus Lagerquist (M), Mathias Kullberg (M), H .ne Brodin Rheindorf (M), 
Erik Forss (L), Mikael Eriksson (C), och Fanny Lagh (M) reserverar sig mot beslutet i form av 
ett särskilt yttrande, tillika ersättaryttrande, enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-04-19 från förvaltningen. 

Förslaget till ny nämndorganisation innebär att samtliga nämnder får ansvar för systemledning och 
verksamhet i egenregi inom sina respektive ansvarsområden. Förslaget innebär även att styrelsen för 
teknik och service och styrelsen Uppsala vård och omsorg avvecklas från och med 1 januari 2017. Den 
verksamhet som produceras av respektive styrelse övergår till nämnder och de kommunala 
bolagsstyrelserna. I princip berörs samtliga nämnder. De nämnder som främst berörs är de båda 
produktionsstyrelserna, gatu- och samhällsmiljönämnden, idrotts- och fritidsnämnden, äldrenämnden, 
socialnämnden, omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden. Inom den 
kommunala bolagssektorn är det i första hand Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala 
Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB och Uppsala Vatten och Avfall AB som berörs. 
Sammanlagt är det cirka 6 500 medarbetare som berörs av förslaget till förändringen. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-27 

§41 

Fördelning av fondmedel ur Samstiftelsen Barnens Dag och Samstiftelsen 
för skollovskolonier 2016 
IFN-2016-0051 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att tilldela föreningen Bolivia Chasqui ett sammanlagt belopp av 24 000 kronor för 
sommarlovsaktiviteter i juni 2016, 14 000 kronor från Stiftelsen Barnens Dag och 10 000 kronor 
Samstiftelsen för skollovskolonier. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-03-31 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 2016. 

Stiftelsen Barnens Dags 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". 

Stiftelsen Barnens Dag har 2016, 14 000 kronor att fördela. 
Samstiftelsen för skollovskolonier har 2016, 10 000 kronor att fördela. 

Expedieras till 
Föreningen Bolivia Chasqui 

Utdragsbestyrkande usterandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-27 

§ 42 

Val av representanter till trafiksäkerhetsrådet och kommunala 
pensionärsrådet 
IFN-2015-0001 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Erik Forss (L) och Lars Madej (S) att representera idrotts- och fritidsnämnden i 
trafiksäkerhetsrådet, och 

att utse Birgit Moberg (S) att ersätta Kristin Spolander (S) som idrotts- och fritidsnämndens 
representant i kommunala pensionärsrådet (KPR). 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-04-12 från förvaltningen. 

Trafiksäkerhetsrådet arbetar för en trafiksäker miljö i Uppsala genom att sprida kunskap om 
trafiksäkerhet och lyfta fram olycksrisker som finns i trafiken. Rådet består av myndigheter, företag 
och organisationer i Uppsala kommun samt av kommunala förvaltningar och nämnder. 
Idrotts- och fritidsnämnden har inte tidigare utsett någon ledamot att representera idrotts- och 
fritidsnämnden för mandatperioden. 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samverkan, samråd och information i 
övergripande frågor av särskilt intresse för pensionärerna mellan kommunen och pensionärernas 
organisationer i kommunen. 
Kristin Spolander (S) har avsagt sig sitt uppdrag i idrotts- och fritidsnämnden. 
Fyllnadsval behöver därför göras till kommunala pensionärsrådet. 

Expedieras till 
Trafiksäkerhetsrådet 
Kommunala pensionärsrådet 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatutn: 2016-04-27 

§ 43 

Anmälan av skrivelser, beslut, anmälningsärenden mm april 2016 idrotts-
och fritidsnämnden 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga anmälda anmälningsärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger från förvaltningen 2016-03-08. 

1. Protokoll från Handikapprådet 19 februari 2016. 

2. Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2016. 

3. Protokoll från idrotts- och fritidsnämndens protokoll 9 mars 2016. 

4. Information från plan- och byggnadsnämnden 18 mars 2016 — detaljplan för 
Rosendalsfältet har vunnit laga kraft. 

5. Protokoll från kulturnämnden 21 mars 2016 rörande Överenskommelse om drift av 
allaktivitetshus. 

6. Nyhetsbrev 11 april 2016 från barnombudsmannen i Uppsala, BOiU. 

7. Tidningen Båtliv, nr 2 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-04-27 

§ 44 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 9 
mars 2016 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 45 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 17 mars 2016 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande usterandes sign 



4/0, / 7rb//k 0‘4 1/7/k6 
4. /7  

I_F nämnd, 27 april 2016, Förslag till ny nanindorganisation för Uppsala kommun 

Särskilt yttrande 
M, C, L och KD 

Alliansen ser behovet av, och välkomnar, utveckling och förbättring inom de kommunala 
verksamheterna. Det fokus på ekonomistyrning som framkommer i förslaget anser vi är viktigt. Vi 
saknar dock tydliga svar på vilka problem i nuvarande organisation som löses genom förslaget om en 
ny nämndorganisation. Alliansen är i grunden positiv till att systemledar- och produktionsansvar är 
åtskilt i verksamheterna. Ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att rollerna skiljs åt för att tydliggöra 
möjligheten att välja skola inom skollagen och för att lagen om valfrihet upprätthålls. Ur ett 
medarbetarperspektiv är det viktigt att roller skiljs åt för att säkerställa fokus på organisation, 
kompetensutveckling, arbetsgivarvarumärke och konkurrenskraft. 

Vi ser att en ny organisation skulle kunna innebära möjligheter till samordningsvinster för funktionerna 
inom styrelsen för teknik och service. Dock är det viktigt att detta samordnas med en eventuell översyn 
av stadsbyggnadsförvaltningen. 

Under processens gång har Alliansen velat att följande frågeställningar tas i beaktande: 

1. 	Vilka organisatoriska respektive ledningsproblem som finns kopplade till styrelsen för vård och 
omsorg, både på politisk nivå och på tjänstemannanivå? 

1 Vilka för- och nackdelar som finns med att avveckla respektive behålla Styrelsen för vård och 
omsorg? 

3. Hur bibehåller vi Lagen om valfrihet (LOV) inom systemet? 
4. Vilken styrmodell och huvudprincip skall gälla? Egen regi, upphandling eller LOV? 
5. Hur säkerställer vi långsiktig kostnadskontroll inom LOV? (i och med fri etableringsrätt)? 
6. Jämför man lagstiftningen med utbildningsnämnden så är skollagen mer precis och har ett 

mycket större regelverk kring bland annat ersättningar, kvalitet, organisation etc. vilket gör det 
svårt att ha systemledarskap och produktion i skilda organisationer. Men vad fungerar bra och 
vad fungerar mindre bra inom UBN gällande systemledare och produktionsansvar? 

7. Hur kan KF/KS fastställa principer för hur de sociala nämnderna och förvaltningarna ska jobba, 
det vill säga systemledarprincipen? 

8. Hur skulle övrig service inom teknik och service, som inte ryms inom förslaget från 2014, kunna 
bolagiseras? 

9. Om beslut om avveckling genomförs, hur ska en eventuell verksamhetsövergång gå till 
(tillsättning av chefer osv.)? 

10. Hur påverkas stabsorganisationen, framförallt avseende ekonomi/redovisning och HR? När vi 
får stora verksamheter i egen regi så kanske vi behöver ompröva vissa av principerna för 
stabsorganisationen? 

Vi anser inte att dessa till fullo har beaktats i arbetet och vill understryka vikten av att hänsyn tas till 
dessa. 

Markus Lagerquist(M) - 
Mathias Kullberg (M) 
Helene Brodin Rheindorf (M) 
Kar? 



Mikael Eriksson (c) 
Teeleek) 
Fanny Lagh (7$/1) 
Erik Forss (L) 

AMEN 
cs3 
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