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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 86 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att uppta en anmälan om deltagande i möte med barnombudsmannen, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 87 

Stadsutveckling Ulleråker 

Stadsbyggnadsförvaltningen redogör för det pågående arbetet med stadsutveckling Ulleråker. 

§ 88 

Information om nya KUBIK Uppsala, evenemangskalender för barn och 
unga 

Kulturförvaltningen redogör för nya KUBIK Uppsala, som är en evenemangskalender för barn och 
unga. 

§ 89 

Avrapportering arenaprojekt 

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

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 90 

Uppföljning per augusti 2016 - verksamhet och ekonomi 
IFN-2016-0108 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna upprättat delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2016, nämndens uppföljning av 
kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag, 

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen, 

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

att godkänna delrapporten avseende interkontroll, och 

att redovisningen per augusti 2016 inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra 
åtgärder. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-09-22 från förvaltningen. 
Förvaltningen föredrar ärendet. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till rapport beträffande uppföljningen per 
augusti 2016. Uppföljningen utgår från kommunstyrelsens krav på rapportering med avseende på 
delårsbokslut och helårsprognos utifrån Mål och budget 2016. Detta inkluderar också uppföljning av 
för nämnden relevanta inriktningsmål och eventuella uppdrag etc. 

Därutöver följs också nämndens egen verksamhetsplan upp med avseende på strategier och åtgärder. 

Nämnden görs uppmärksam på att de mål, strategier och åtgärder som gäller 
stadsbyggnadsförvaltningen som arbetsgivare redovisas på samma sätt för samtliga nämnder som får 
stöd från förvaltningen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen ser inte att avvikelser förekommer som är av den karaktären att det bör 
föranleda nämnden att besluta om ändrade planer eller andra åtgärder. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§91 

Yttrande över mål och budget 2017-2019 
IFN-2016-0137 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förslaget till Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019, avseende nämndens 
ansvarsområde, med den redaktionella justering som framgår av ärendebeskrivningen, 

att anhålla att kommunfullmäktige medger idrotts- och fritidsnämnden rätten att fastställa 
markeringsavgifter enligt de principer och nivåer som framgår av ärendets bilaga 1, och 

att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt förslag. 

Reservationer 
Markus Lagerquist (M), H66ne Brodin Rheindorf (M), Mathias Kullberg (M), Karin Lawenius (L) 
och Mikael Eriksson (C) deltar ej i beslutet. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-09-18 från förvaltningen. 

I uppräkning av vilka program som stödjer inriktningsmål nr 2 saknas det under 2015 antagna Idrotts-
och fritidspolitiska programmet. Texten ska kompletteras med detta program. 

Då en förändring av markeringsavgiften förutsätter en process där nämnden genomför dialog med 
föreningslivet föreslås att markeringsavgifterna får fastställas senare av nämnden enligt de principer 
som redovisas i ärendet 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande Justerand s sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 92 

Förändrade markeringsavgifter 
IFN-2016-0113 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till nya prislista för 
markeringsavgifter samt förändrade regler för föreningsbidrag i enlighet med föredragning i 
ärendet, och 

att förslaget ska presenteras senast vid nämndens ordinarie sammanträde i november 2016. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-09-06 från förvaltningen. 

Som en del i nämndens strävan att uppnå ökad jämställdhet och jämlikhet inom nämndens 
ansvarsområde föreslås förvaltningen få i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på 
förändrade markeringsavgifter i enlighet med principerna att följa kostnadsutvecklingen i samhället, 
att återspegla olika anläggningars faktiska kostnader för hyra och drift samt att avgiften ska hållas på 
en nivå så att ingen verksamhet/förening utestängs på grund av kostnadsskäl. 

Nämnden enas om en redaktionell ändring i andra att-satsen och att tredje att-satsen utgår. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 93 

Yttrande över Detaljplan för Sunnersta 80:7 och 51:61 
IFN-2016-0133 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande, och 

att sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden. 

• Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-09-05 från förvaltningen. 

Förslaget till detaljplan säkerställs ett långsiktigt användande av fotbollsplanen och idrottspaviljongen 
vid Sunnersta idrottsplats för idrottsändamål IP. 
Nämnden föreslås anta förvaltningens förslag till yttrande samt sända detsamma till plan och 
byggnadsnämnden. 

Expedieras till 
Plan- och byggnadsnämnden 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsr 
KOK 	 IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 94 

Yttrande över Detaljplan för del av Gamla Uppsala 21:20 
IFN-2016-0131 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande, och 

att sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-09-05 från förvaltningen. 

Planförslaget innebär en ändrad markanvändning från park- till bostadsändamål. För att kompensera 
försämrade möjligheter till fysisk aktivitet som detta innebär bör resurser i exploateringen tillföras 
intilliggande områden som ökar kvaliteten och tillgängligheten med inriktning på spontan idrott och 
fysisk aktivitet. 

Expedieras till 
Plan- och byggnadsnämnden 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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YMMUN 	 IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 95 

Yttrande över Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Uppsala kommun 
IFN-2016-0141 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att till kommunstyrelsen lämna synpunkter enligt förslag avseende reglemente för idrotts- och 
fritidsnämnden. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-09-15 från förvaltningen. 

Kommunstyrelsen har upprättat förslag på reglemente för styrelser och nämnder i Uppsala kommun. 
Samtliga nämnder ska yttra sig över förslaget. Idrotts- och fritidsnämndens yttrande innehåller dels 
synpunkter på de inledande gemensamma bestämmelserna och dels på själva reglementet. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 96 

Hyresavtal Lurbo ridanläggning 
IFN-2016-0122 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna föreliggande hyresavtal för Lurbo ridanläggning, och 

att bemyndiga avdelningschefen för idrott och fritid inom stadsbyggnadsförvaltningen att 
underteckna densamma. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-08-23 från förvaltningen. 

Lurbo ridklubb har uttryckt önskemål om att få ett 10 årigt hyresavtal för Lurbo ridanläggning för att 
kunna söka medel dels från Riksidrottsförbundet (RF) dels från Allmänna Arvsfonden. Idrotts- och 
fritidsnämnden hyr anläggningen av Uppsala kommuns sport- och rekreationsfastigheter AB 
(Sportfastigheter) och hyr sedan ut den till Lurbo ridklubb. 

Utdragsbestyrkande Justera des sign 
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 97 

Anmälan av skrivelser, beslut, anmälningsärenden mm 28 september 2016 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga anmälda anmälningsärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger från förvaltningen 2016-09-23. 

1. Protokoll från miljövårdsrådet 11 april 2016. 

2. Årsredovisning 2015 från Svenska Kommun Försäkrings AB. 

3. Nyhetsbrev 2 september 2016 från Barnombudsmannen i Uppsala. 

4. Inbjudan till studiebesök på Förberedelseenheten LYSA. 



IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-28 

§ 98 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 17 
augusti 2016 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 99 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 22 augusti 2016 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 100 

Erik Forss (L) anmäler deltagande i ett möte 

Erik Forss (L) anmäler att han deltagit i ett möte med Barnombudsmannen den 
13 september 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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