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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-11 

§8 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 

§9 

Ny is-arena 

Förvaltningen presenterar utredningen av en ny is-arena. 

§10 

Idrottsanläggningar på GIS-kartan 

Förvaltningen presenterar GIS-kartan med idrottsanläggningar. 
Geografisk informationssystem (GIS) 

§11 

Lokalförsörjningsplan 

Förvaltningen redogör för lokalförsörjningsplanen. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-11 

§ 12 

Årsredovisning 2018 
IFN-2019-0015 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna upprättad årsredovisning innehållande nämndens samlade analys inför 
årsredovisningen med ekonomiskt bokslut och uppföljning av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar, planer och program per december 2018, 

att godkänna upprättad analys av ekonomiskt utfall per december 2018 enligt ärendets bilaga 1, 

att godkänna upprättad uppföljning av utvecklingen relativt nämndens verksamhetsplan per 
december 2018, enligt ärendets bilaga 2, 

att godkänna uppföljningen av intemkontrollplan för 2018 enligt ärendets bilaga 3, 

att till kommunstyrelsen hemställa om överföring av medel till 2019 för pågående investeringar 
enligt ärendets bilaga 4, 

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen, och 

att fastställa att redovisningen för ekonomi och verksamhet per december inte föranleder nämnden 
att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-01-30 från förvaltningen. 
Förvaltningen föredrar ärendet. 

Idrotts- och fritidsnämndens årsredovisning 2018 består av nämndens samlade analys inför 
kommunens årsredovisning som, med tillhörande bilagor, redovisar nämndens ekonomiska bokslut 
och uppföljning av nämndens verksamhetsplan samt nämndens intemkontrollplan. 

Årsredovisningen beskriver nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, 
riktade satsningar och nämndens mål per december 2018. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-11 

§ 13 

Delegationsordning för idrotts- och fritidsnämnden 2019 
IFN-2018-0237 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta reviderad delegationsordning för idrotts- och fritidsnämnden. 

Reservationer 
Karolin Lundström (V) reserverar sig mot beslutet i form av ett särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-01-04 från förvaltningen. 
Efter påtalande från Karolin Lundström (V) sker en redaktionell ändring på sidan 5, gatu- och 
samhällsmiljönämnden ersätts med idrotts- och fritidsnämnden. 

Nämnders möjligheter till delegation av ärenden behandlas i 6 kap. 37-39 §§ kommunallagen, KL, där 
följande framgår: 37 § En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en 
anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss 
grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§, dock inte i 
de fall som avses i38  §. 

Yrkanden 
Karolin Lundström (V) yrkar på följande ändringar i delegationsordningen: 
- Rubrik 6 Utskott 
Att idrotts- och fritidsnämnden inrättar ett upphandlingsutskott som beslutar om förfrågningsunderlag 
och antagande av entreprenör för upphandlad verksamhet. Direktupphandling inom idrotts- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde hanteras av stadsbyggnadsförvaltningen. Att idrotts- och 
fritidsnämnden har möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar för särskilda utvecklingsuppdrag och 
uppgifter som kräver en tät kontakt mellan nämnd och förvaltning. 
- Rubrik 8.2 Ekonomi 
2.1 Att arbetsutskott är delegat vid belopp överstigande 3 mnkr. 
- Rubrik 8.3 Föreningsbidrag 
3.1 Att nämnden är beslutande vid belopp överstigande 500 tkr. 
- Rubrik 8.5 Avtal, in- och uthyrning 
5.1 Avtalstid, att nämnden är beslutande vid avtalstid över 5 år. 
5.1 Årshyra, att nämnden är beslutande vid årshyra överstigande 500 tkr. 

Ordföranden Maria Patel (S) yrkar med stöd av Markus Lagerquist (M) bifall till liggande skrivelse 
med påtalad redaktionell ändring. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för eget yrkande med stöd av 
Markus Lagerquist (M). 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-11 

§ 14 

Verksamhetsplan och budget 2019 
IFN-2018-0231 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna reviderad verksamhetsplan och budget för 2019 - 2021. 

Reservationer 
Mikael Eriksson (C) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 2. 
Markus Lagerquist (M) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 3. 
Alexander Oscarsson (I(D) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 4. 
Karolin Lundström (V) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 5. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-01-18 från förvaltningen. 
Förvaltningen föredrar ärendet och reviderar skrivelsen på sidorna 17 och 18. 

Verksamhetsplan och budget för 2019 - 2021 för idrotts- och fritidsnämndens ansvar följer den 
inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2019 - 2021 anger. 
Verksamhetsplanen beskriver de strategier och åtgärder som nämndens ska arbeta efter och genomföra 
inom sitt ansvarsområde. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-11 

§ 15 

Internkontrollplan 2019 
IFN-2018-0244 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna internkontrollplan för 2019 enligt förslag, och 

att översända planen till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-01-04 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 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-11 

§16 

Utredning av blocktider vid lokalbokning 
IFN-2019-0023 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag på regler för lokalbokning som 
innebär att nämnden kan följa upp hur lokalsubventionen fördelas. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-01-23 från förvaltningen. 

En förutsättning för att uppnå en jämställd idrott är att nämnden har en jämställd fördelning av 
subventioner som ges till föreningslivet. Detta kräver en god uppföljning 
Blocletidsförhyrning av lokaler och anläggningar utgör hinder för en god uppföljning av nämndens 
verksamhet. Förvaltningen föreslås därför få nämndens uppdra att utreda och återkomma med förslag 
på hantering av lokalbokning som innebär att nämnden kan följa upp hur nämndens resurser fördelas. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-11 

§ 17 

Fyllnadsval till idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 
IFN-2019-0002 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Maria Patel (S) som ordförande i arbetsutskottet efter Gustaf Lantz (S), och 

att utse Agneta Gille (S) som ersättare i arbetsutskottet efter Maria Patel (S). 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2019-01-31 från förvaltningen. 

Med anledning av att Gustaf Lantz (S) avsagt sitt uppdrag som ordförande i idrotts- och 
fritidsnämnden behöver det göras ett fyllnadsval till arbetsutskottet. 
Det behöver därför väljas en ny ordförande och en ny ersättare. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-11 

§ 18 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 19 
november 2018 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 19 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 28 november 2018 
och 14 januari 2019 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollen till handlingarna. 

§ 20 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll, mm idrotts- och fritidsnämnden 
11 februari 2019 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

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

1. Protokoll, Handikapprådet 23 november 2019. 

2. Två detaljplaner har vunnit laga kraft: 
- Bussterminal vid Uppsala C — ändring av detaljplan, 2019-01-12, dnr 2018-000438. 
- Detaljplan för Rackarberget, 2018-12-05, dnr 2015-001530. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Särskilt yttrande i idrott-och fritidsnämnden, Uppsala kommun, 190211 

Ärende 7 — delegationsordning för IFN 

8.2 Ekonomi (s.9) 

2.1 — att AU (eller om nämnden inrättar ett upphandlingsutskott) beslutar om förfrågningsunderlag och 
beslut om tilldelning vid upphandling av varor, entreprenörer och tjänster från extern part vid belopp 
överstigande 3 mkr. Belopp upp till 3 mkr hanteras av stadbyggnadsförvaltningen. 

Motivering: Förfrågningsunderlag är ett politiskt styrmedel varför det finns goda skäl för politiken att 
inte avsäga sig den möjligheten till inflytande. Direktupphandling och verksamheter där det finns 
ramavtal kan däremot hanteras av förvaltningen. 

8.3 Föreningsbidrag (s.10) 

3.1 att endast belopp upp till 500 fl« beslutas på delegation. 

Motivering: Idrott och fritidsnämnden verksamheter berör många då det är en publik verksamhet och 
nästan 50% av uppsalaborna tar en aktiv del i föreningslivet. Aktiviteterna som pågår i Uppsalas 
idrotts- och föreningsliv är avgörande för att inriktningsmålen om folkhälsa och ett jämlikt och 
jämställt Uppsala ska kunna uppnås. I dagsläget medger inte delegationsordningen att nämnden har 
fullgod insyn i de bidrag som beviljas till föreningslivet då de fattas på delegation enligt fastställda 
riktlinjer. Att nämnden inte har insyn innebär att föreningars verksamhet, framtidsplaner och 
svårigheter inte är kända annat än för tjänstepersoner på förvaltningen. Nämnden har således ingen 
samlad kunskap om vad olika aktörer i föreningslivet verkligen gör eller vad de behöver för att kunna 
utvecklas. Dialogen mellan föreningslivet och förtroendevalda är viktig och behöver utvecklas, något 
som framgår av årsbokslutet. Ett sätt att förbättra nämnden och det politiska styrets kännedom om 
föreningslivets samlade verksamhet och vilka strategiska utvecklingsfrågor som nämnden bör 
behandla i sin kommande verksamhetsplan och budget, är att låta fler av föreningsbidragen beslutas av 
nämnd. Vänsterpartiet yrkade därför att alla föreningsbidrag överstigande 500 th beslutas av nämnd. 
Att ändra delegationsordningen så att fler föreningsbidrag beslutas av nämnd ska här inte missförstås 
som att tillit inte finns till tjänstepersoner kompetens och kunnande, tvärtom, det handlar om att öka 
den politiska insikten över det verksamhetsområde vi har ansvar över. 

8.5 Avtal, in och uthyrning (s.11) 

45.1 - att nämnd beslutar om avtalstider för in-och uthyrning av lokal/anläggning överstigande 5 år. 
Avtalstider mindre än 5 år beslutas av stadsbyggnadsförvaltningen. 

- att nämnd beslutar om årshyra på belopp överstigande 500th. Årshyra på belopp mindre än 500tkr 
beslutas av stadsbyggnadsförvaltningen 

Motivering: Långa avtalstider innebär bundna driftskostnader för nämnden varför nämnden bör ha 
kännedom om vilka dessa är. Årshyror på belopp överstigande en halv miljon kronor innebär att det är 
stora och viktiga lokaler/anläggningar. Med nuvarande delegationsordning så behandlades tex 
Hyresavtal Gottsundabadet på nämndens arbetsutskott och anmäls till nämnden endast via protokoll 
från AU. Att denna typ av ärenden synliggörs på nämnd är viktigt då det är ett 15-årigt avtal som 
innebär ökade driftskostnader för nämnden. Någon kritik riktas inte här mot avtalet eller beslutet i sig, 
utan på vilken nivå denna typ av beslut fattas. 

190212 

För vänsterpartiet 
Karolin Lundström, 3e vice ordf. 
Tobias Nordqvist 



Ärende 8. Verksamhetsplan och budget 2019 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet stödjer Uppsala-Alliansens mål- och budgetförslag. Förslagen har tagits fram 
gemensamt av Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna som anser att Uppsalas utveck- 
ling behöver ta en ny riktning. 
Uppsala kommun behöver en mer ansvarsfull ekonomisk hushållning, med god kostnadskontroll 
och mer restriktiv upplåning. 
Kommunen behöver även en politik som stärker företagsamheten och gör 
att det lönar sig att arbeta. Därtill behöver Uppsala hållbar och grön tillväxt. 
Det får vi inte genom symbolpolitik utan genom en ambitiös och resultatorienterad klimatpolitik 

Mikael Eriksson (C) 
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Särskilt yttrande 

Förslaget till verksamhetsplan och budget har arbetats fram utifrån den styrande minoritetens 
politiska vilja och den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2019 — 2021. Uppsala-
Alliansen hade ett annat förslag till budgetram som hade varit bättre för Uppsala kommun. Det 
innebär att verksamhetsplanen hade sett annorlunda ut om Uppsala-Alliansen hade styrt Uppsala 
kommun. 

Mot denna bakgrund vill Moderaterna markera att dagens beslut om verksamhetsplan är en produkt 
formulerad utifrån majoritetens ramar och prioriteringar. Vi vill därför med detta särskilda yttrande 
hänvisa till Uppsalaalliansens förslag till mål och budget för 2019 - 2021. 

Uppsala den 13 februari 2019 

Markus Lagerquist 2:e vice ordförande I- F (m) 
Lucas Ljungberg, ledamot (m) 
Emma Ophus, ersättare (m) 
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IFN 11 feb 2019 

Ärende 8 

Verksamhetsplan och budget 2019 -2021 

Särskilt yttrande 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna stödde Uppsala-Alliansens mål- och budgetförslag och hade önskat se att det 

röstats igenom. Då det saknas mandat för att genomföra förslaget godkänner Kristdemokraterna 

nuvarande verksamhetsplan och budget, men finner fortfarande vårt förslag nödvändigt för att 

skapa en mer ansvarsfull ekonomi med bättre lösningar för Uppsala kommun. 

Alexander Oscarsson (KID) 
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Särskilt yttrande i idrott-och fritidsnämnden, Uppsala kommun, 190211 

Ärende 8 - 1FN's verksamhetsplan och budget 2019-2021 

Vänsterpartiet delar de inriktningsmål som satts upp för verksamheten. Hade vi fått vara med och 
bestämma hade dock situationen sett annorlunda ut med fler konkreta reformer för att främja folkhälsa, 
jämlikhet, jämställdhet och ett inkluderande idrottsliv för alla uppsalabor. Vi hade haft en större 
budget och därmed kunnat satsa mycket mer på att tillgängliggöra idrottslivet för alla, vi hade tex ökat 
ytorna för spontanidrott, sänkt deltagarkostnaderna för barn och unga genom utökade 
verksamhetsbidrag och haft mer dialoger och uppsökande verksamhet för att nå de grupper som idag 
inte deltar i idrottslivet. För exakta belopp hänvisar vi till Vänsterpartiets alternativa budgetförslag och 
det gemensamma yttrande som lämnades till kommunfullmäktige då frågan om nämndernas budget 
hanterades där. 

190212 

För vänsterpartiet 
Karolin Lundström, 3e vice ordf. 
Tobias Nordqvist 

Vänsterpartiets synpunkter på VP 
I inledningen under rubriken "Omvärld och förutsättningar" (s.1) nämns inget om att riksdagen 
beslutat att undervisningstiden för idrott och hälsa utökas med 100 timmar i grundskolan from ht 2019. 
Hur påverkar detta beläggningsgraden i våra gymnastikhallar och nämndens intäkter genom ev. ökad 
inhyrning från skolorna? 

Mål 1 — Jämställd och hållbar ekonomi. Viktigt att kommunen aktivt och strategiskt söker extern 
finansiering, inte minst för arenabyggen. Även viktigt att kommunen stödjer föreningslivet i att bevaka 
och söka de statsbidrag som finns på det idrottsliga området. Kanske kunde studieförbunden jämte 
SISU kunna vara en viktig samarbetspart för nystartade föreningar i att bygga upp en fungerande 
verksamhet. 

Mål 2 — under nämndmål: Uppsala — Sveriges bästa idrottsstad nämns att det ska tas fram flera 
olika strategier. Detta är bra. Bl.a. ska en strategi tas fram för att stödja utvecklingen av "moderna 
engagerade föreningar". Modern förening" nämns flera gånger i verksamhetsplanen (s.1-2; 6) utan att 
modern förening fylls med något innehåll. Ett sätt att tillsammans med föreningslivet utveckla vad en 
"modern förening" skulle kunna vara är att nämnden inrättar ett pris för årets "moderna förening". 
Kriterier för detta behöver upprättas men skulle tex kunna vara en förening som bidragit till att 
utveckla arbetssätt som gör att fler är aktiva längre, tex lyckats bibehålla många tonåringar i 
verksamheten eller lyckats bra med att nå äldre målgrupp eller pris för idrottsförening som lyckats bra 
med att nå mindre aktiva grupper som tex utlandsfödda tjejer. 

Mål 3 — hållbart samhällsbyggande, digital utveckling etc. Här bör kanske det finnas en koppling 
till styrdokument som Landsbygdsprogrammet (nämns för övrigt inte under ett enda inriktningsmål). 
En viktig åtgärd för nämnden är att utveckla dialog, kommunikation och IT —tex pröva digitala 
arbetssätt för att nå nya målgrupper, utveckla synligheten, utveckla appar osv. 

Mål 4 — Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och 
livskvalitet. Motionsspår i naturen erbjuder träning 24/7 och är en flexibel form av träning då den kan 
ske spontant, utan bokning och utan kostnad för den enskilde. Goda möjligheter till spontanidrott har 
därtill visat sig gynnsamt för att främja kvinnors deltagande. Vänsterpartiet vill därför se en utveckling 
och utökning av motionsspår i hela Uppsala. Tex genom förlängning av befintliga motionsspår och att 



andelen spår och vandringsleder som är belysta ökar. En bra utgångspunkt ges i den utredning om 
motionsspårutveclding inom Uppsala tätort som gjordes maj 2014 av Niklas Aldén. 

Mål 5 - Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete. Här viktigt att identifiera de områden inom 
förvaltningens verksamhetsområde där unga kan erbjudas feriearbete. 

Mål 6— Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och 
utmanas i sitt lärande. Fysisk aktivitet på recept, FaR är en metod för att främja fysisk aktivitet som 
utgår från hälso- och sjukvården. Det finns även många kommuner som jobbar med innovativa sätta 
där idrottsföreningar får ekonomiskt stöd för att de erbjuder en riktad träning för barn som är i 
riskzonen att utveckla psykisk ohälsa eller hindras i sin utveckling pga. av tex neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. 1 Sigtuna kan tex barn i riskzon remitteras från elevhälsan och 
ungdomsmottagning till "konceptet dans för hälsa" framtaget av Anna Duberg vid Örebro universitet. 
Även Budosporter har visat sig ha goda effekter för barn med NPF då de på ett metodiskt sätt 
utvecklar barns fönnåga till självkontroll. Hur kan Uppsala utveclda sitt arbete på detta område? 

Mål 8— Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma 
samhället. Att underlätta föreningslivets möjligheter att delta i utvecldingen av Uppsalas idrott och 
fritidsliv samt förbättra integrationsarbetet och allas möjligheter att delta är oerhört viktig men en svår 
uppgift. Arbetet kan ske på flera nivåer där en enkel och billig åtgärd skulle vara att IFN inrättar en 
digital e-postlåda på kommunens hemsida för föreningar och privatpersoners att komma med förslag 
på förbättringar på det idrott- och fritidspolitiska området (dvs inte bara möjligheter till felanmälan 
utan även förbättringsförslag). Vänsterpartiet skulle gärna se att förvaltningen gavs i uppdrag att ta 
fram en modell för samverkan med föreningslivets aktörer där processen för föreningsdialoger 
beskrivs (bl.a. LÖKKEN), hur kontaktytorna ser ut med medborgarna, när uppsökande arbete sker 
med de målgrupper som inte nås av nämndens verksamheter osv. 
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För vänsterpartiet 
Karolin Lundström, 3e vice ordf. 
Tobias Nordqvist 
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