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Rikard Malinström (MP) ordförande ohamad Hassan (L), justerare 

tationsgatan 12, onsdag 13 december 2017 

KOMMUN IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-12 

Plats och tid: Stationsgatan 12, lokal Bergius, klockan 15.00-17.35 

Beslutande: Rickard Malmström (MP), Ersättare: Erik Dagnesjö (S) 
Ordförande Tobias Nordquist (V) 
Loa Mothata (S), 1:e vice Erik Forss (L) 
ordförande Torkel Kjösnes (KID) 
Mohamad Hassan (L), 2:e vice 
ordförande 
Birgit Moberg (S) 
Lars Madej (S) 
Madeleine Andersson (M) 
Mattias Kullberg (M) 
Ida Netzel (MP) 
Huseyin Alpergin (V) 
Karin Lawenius (L) 
Mikael Eriksson (C) 

Övriga Mats Norrbom förvaltningsdirektör, Josefine Åhrman avdelningschef, Sten Larsson 
deltagare: projektledare, Yvonne ModC ekonomichef, Ewa Wennmark fritidsstrateg, Mikael 

Malm enhetschef, Karin Åkerblom projektledare, Lena Grapp stadsjurist, Mikael 
Johansson projektledare, Ola Rosén projektledare, Sara Johansson koordinator, och 
Markus Bylund avdelningschef 

Paragrafer: 121 - 137 Utses att justera: Mohamad Hassan (L) 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Annie Arkebäck Mor61, sekreterare 

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

Organ: Idrotts- och fritidsnämnden 
Datum: 2017-12-12 Sista dag att överldaga: 2018-01-04 

Anslag sätts upp: 2017-12-14 Anslaget tas ner: 2018-01-05 

Protokollet finns 
tillgängligt på: www.0 psala.se  ooh äldreförvytningen 

Underskrift: 
Annie Arkebäck MorCn 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-12 

§ 121 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att uppta anmälan om särskild gruppaktivitet i partigrupper, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 122 

Mutor och jäv 

Kommunjuristen redogör för jävsregler, och Uppsala kommuns policy och riktlinjer mot mutor. 

§ 123 

Södra åstråket 

Förvaltningen lämnar aktuell information om Södra Åstråket. 

§ 124 

SM-bandy 

Destination Uppsala informerar om SM-final i bandy som kommer tillbaka till Uppsala 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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Plittaia 
wom IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-12 

§ 125 

IT 

IT-staben redogör för IT och digital utveckling i Uppsala kommun. 

§ 126 

Trivsel i och kring boll- och sporthallar i Gottsunda 

Förvaltningen informerar om lägesbilden kring miljön i och kring boll- och 
sporthallarna i Gottsunda. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



4(11) 

RILIUM IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-12 

§ 127 

Månadsuppföljning per november 2017 
IFN-2017-0032 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per november 2017. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-11-15 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar per november ett överskott med 7,1 mnkr fördelat på 
Systemledning 6,4 mnkr och Egen regi 0,7 mnkr. I resultatet saknas 1,2 mnkr i periodiserade 
kostnader för föreningsbidrag. Jämför med prognosen per november uppgår differensen till — 0,5 mnkr 
för Systemledning och + 0,9 mnkr för Egen regin. Bedömningen är att helårsprognosen kommer att bli 
svår att uppnå. Utfall och analys per november pekar mot ett resultat för helåret i intervallet + 6,0 
mnkr — + 7,0 mnkr jämfört med augustiprognosens + 7,5 mnkr. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-12 

§ 128 

Verksamhetsplan och budget 2018-2020 
IFN-2017-0165 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsplan och budget för 2018 - 2020 enligt förslag. 

Särskilt yttrande 
Mohamad Hassan (L), Madeleine Andersson (M), Mathias Kullberg (M), Karin Lawenius (L) och 
Mikael Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet i form av följande särskilda yttrande: 

Verksamhetsplanen som presenteras på dagens nämnd är en plan som har arbetats fram utifrån de 
rödgrönas politiska vilja. Det är givetvis en självklarhet att den politiska majoritetens vilja ska få 
genomslagskraft, det är grunden i vår demokrati. Alliansen har under 8 år i följd, 2006 -2014, då vi 
var i majoritet, presenterat en gemensam budget för kommunen och 
uppdragsplaner/verksamhetsplaner för nämnder och styrelser. Idag är alliansen i opposition och verkar 
utifrån varje partis särart och styrka. Därför har alliansens fyra partier lagt fram fyra olika budgetar där 
vi delar synen på det ekonomiska ramverket och inriktning men där det inom vissa nämnders budgetar 
och de uppsatta inriktningsmålen och uppdragen kan förekomma skillnader och olika prioriteringar. 
Men alliansen är överens om att nämnderna ska ha en större grad av självständighet att jobba utifrån 
kommunfullmäktiges generella ram och direktiv. Majoritetens Mål och budget 2018-20 innehåller 
många detaljuppdrag och påverkar nämndens handlingskraft negativt. 

Mot denna bakgrund vill alliansen i IFN markera att dagens beslut om verksamhetsplan och budget är 
en produkt utifrån majoritetens ramar och prioriteringar. Vi vill därför med detta särskilda yttrande 
hänvisa till val:je allianspartis mål- och budget. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-11-19 från förvaltningen. 

Verksamhetsplan och budget för 2018 -2020 för idrotts- och fritidsnämndens ansvar följer den 
inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2018 - 2020 anger. 
Verksamhetsplanen beskriver de strategier och åtgärder som nämnden ska arbeta efter och genomföra 
inom sitt ansvarsområde. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uPPlaul IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-12 

§ 129 

Internkontrollplan 2018 
IFN-2017-0226 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna internkontrollplan för 2018, och 

att översända planen till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 20 17-1 1-19 från förvaltningen. 

Interkontrollplan har utarbetats i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun. 
Planen beskriver kontrollåtgärder utifrån prioriterade risker med syfte att säkra en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet som bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och 
riktlinjer. 

Expedieras till 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdaturn: 2017-12-12 

§ 130 

Fördelning av utökat föreningsbidrag 
IFN-2017-0219 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att fördela det ökade föreningsbidraget på 5 miljoner kronor enligt följande ordning: 
3 miljoner kronor till anläggningsstödets driftsstöd, och 2 miljoner kronor till verksamhetsstödets 
aktivitetspoäng, och 

att uppdra till förvaltningen att senast 30 november 2018 presentera förslag till regelverk för 
elitidrottsstöd. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 20 17-1 1-02 från förvaltningen. 

Idrott- och fritid får ökat föreningsbidrag år 2018 med 5 miljoner kronor. 
I ett steg till att nå en mer rättvis och jämställd bidragsgivning mellan föreningar som hyr in sig i 
kommunala anläggningar till markeringsavgift och de föreningar som har en egen anläggning föreslår 
förvaltningen att 3 miljoner kronor ska fördelas till anläggningsstödet. 
Genom att fördela 2 miljon kronor till verksamhetsstödets aktivitetspoäng jämnar man ut fördelningen 
mellan idrottsföreningar och de övriga fritidsföreningarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-12 

§ 131 

Uppsala Orienteringsklubbars Kartråd, ansökan om föreningsbidrag för 
framställning av orienteringskartor 2018 
IFN-2017-0228 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att bevilja ansökan från Uppsala orienteringsklubbars kartråd om föreningsbidrag för 
kartframställning för 2018 med 808 300 kronor, varav 220 000 kr ska användas till 
friskvårdsaktiviteten Hittaut. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L), Madeleine Andersson (M), Mathias Kullberg (M), Karin Lawenius (L), och 
Mikael Eriksson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om en ytterligare att-sats. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-11-20 från förvaltningen. 

Uppsala orienteringsklubbars kartråd har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag på 808 300 kr 
för framställning av orienteringskartor under 2018. Av bidraget ska 220 000 kronor användas särskilt 
för Hittaut, en friskvårdsaktivitet som vänder sig till allmänheten i Uppsala. Bidraget till 
orienteringskartor kan jämföras med lokalsubventionen som nämnden ger genom systemet med 
markeringsavgift eller driftbidrag till föreningsdrivna anläggningar. 

Yrkande 
Mohamad Hassan (L) yrkar med stöd av Madeleine Andersson (M), Mathias Kullberg (M), Karin 
Lawenius (L), och Mikael Eriksson bifall till föreliggande att-sats med förslag på en ytterligare att-sats 
lydande: 
att uppdra till förvaltningen att inför sökperioden 2019 och framåt bistå Uppsala orienteringsklubbar i 
arbetet med att finna extern finansiering för att antingen komplettera föreningsbidraget, eller för hel 
finansiering av kartråd och Hittaut. 

Ordföranden Rickard Malmström (MP) yrkar med stöd av Loa Mothata (S) bifall till liggande förslag. 

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

Expedieras till 
Uppsala orienteringsklubbars kartråd 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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'Ilkw•-••• IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-12 

§ 132 

Behovsprogram idrottslokaler vid Brantingskolan 
IFN-2017-0162 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förslaget till behovsprogram för idrottshall vid Brantingskolan. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L), Madeleine Andersson (M), Mathias Kullberg (M), Karin Lawenius (L), och 
Mikael Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-11-22 från förvaltningen. 

Idrotts och fritidsnämnden anger i ett behovsprogram dimensionerande krav, och behov av en ny, ej 
fullstor idrottshall vid Brantingskolan. Programmet har sin utgångspunkt i nämndens 
lokalförsörjningsplanering och utgör nämndens del i en koordinerad beställning från berörda nämnder 
av en ny skola med en idrottshall som ska tillgodose behoven under såväl skoltid som fritid. 

Yrkande 
Mohamad Hassan (L) yrkar med stöd av Madeleine Andersson (M), Mathias Kullberg (M), Karin 
Lawenius (L), och Mikael Eriksson att ärendet återremitteras för att belysa om en lokalisering av en 
fullskalig idrottshall i närheten är möjlig eftersom nämndens inriktning är fullskaliga idrottshallar som 
tillgodoser skolan, föreningar och medborgarbehov. 

Ordföranden Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till liggande förslag och att ärendet ska avgöras 
idag. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2Ö17-12- 12 

§ 133 

Kursinbjudningar 

Ärendet utgår. 

§ 134 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 15 
november 2017 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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KOMMUN IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-12 

§ 135 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 21 november 2017 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 136 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm idrotts- och fritidsnämnden 
12 december 2017 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

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

1. Protokollsutdrag 2017-11-06-07 från kommunfullmäktige, § 248, Mål och budget 
2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018, KSN-2016-2268. 

2. Protokollsutdrag 2017-11-06-07 från kommunfullmäktige, § 254, Ledningsplan inför 
och vid allvarlig störning. 

§ 137 

Anmälan av särskild gruppaktivitet 
Mohammad Hassan (L) anmäler särskild gruppaktivitet 4 december 2017 för (M), (L), (C) och (KD). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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