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§125 

Val av justerare samt justeringsdag 
Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Mikael Eriksson (C) att justera protokollet den 20 december 2019. 

§126 

Fastställande av föredragningslista 
Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att uppta rapport från Erik Boman (S) från möte med 

Upplandsslättens Scoutdistrikt och från Kommunala Pensionärsrådet, och 

rapport från Karolin Lundström (V) från möte med PACS, 

att uppta fråga av Mikael Eriksson (C) gällande Fyrishov och fråga av 

Kent Kumpula (S) gällande Bälinge ryttarförening, 

att under punkt 11 även uppta val av representanter till beredningskonferens för 

program och handlingsplaner för äldrevänlig kommun, 

att uppta anmälan om särskild partiöverläggning, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§127 

Månadsbokslut november 2019 

IFN-2019-0060 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per november 2019. 

Sammanfattning 

Periodens resultat är ett överskott om 2,1 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 4,1 
mnkr jämfört prognosen för perioden. Helårsresu katet har tidigare beräknats till en 
positiv avvikelse om 1,8 mnkr. Resultatet per november tyder på ett högre utfall. 

Nytt avtal med Fyrishov gäller från 1 juli. Resultatet påverkas negativt med 2,5 mnkr 
per november. Samtidigt ökar intäkterna för uthyrning av lokaler. Ökade kostnader 
balanseras av att nämnden tilldelats medel för drift av Uppsala arena som inte 
kommer att byggas, därav kan nämnden prognostisera ett överskott på helår. 

Beslutsunderlag 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-12-10 från förvaltningen. 

Justerandes'signatur Utdragsbestyrkande 
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§128 

Verksamhetsplan och budget 2020 

IFN-2019-0211 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förslag till verksam hetsplan och budget 2020 enligt förslag. 

Särskilt yttrande 

Markus Lagerquist (M), Lucas Ljungberg (M), Mikael Eriksson (C), och Torkel Kjösnes 
(KD) deltar ej i beslutet och lämnar följande särskilda yttrande: 

1 vårt förslag till plan och budget hade vi andra ramar och andra prioriteringar där vi 
prioriterar trygghet och jobb. 

Karolin Lundström (V) deltar ej i beslutet och lämnar följande särskilda yttrande: 

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet då vii november lämnade en egen Mål och 
budget för 2020 till kommunfullmäktige. Verksamhetsplan och driftsbudget för 
IFN är direkt relaterade till Mittenstyrets mål och budget och inte till 
vänsterpartiets egen. 

Vi i vänsterpartiet delar Mittenstyrets riktning och fokusområden: jämställdhet, 
inkludering, jämlikhet och att Uppsala behöver föreningar som kan möta 
omvärldsförändringar och engagera människor till möten och en 
hälsobefrämjande fritid. Med vänsterpartiets budget hade dock nämnden 
tillförts aningen mer pengar och det hade t. ex. varit ett ökat fokus på att stödja 
föreningslivet att utveckla sina verksamheter med sikte på att göra idrottslivet 
mer jämlikt och tillgängligt för alla. Mer kraft hade även lagts på utvecklandet 
av våra motionsspår och badanläggningar. De hinder som barn möter för att 
kunna delta i föreningslivet såsom tex ekonomiska hinder, 
geografiska/tillgänglighetsmässiga och krav på föräldramedverkan (implicita 
och explicita) önskar vi analyserades så att effektiva åtgärder kunde tas fram 
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för att på sikt minimera dessa hinder. Vi i vänsterpartiet är av den åsikten att 
social oro ofta kan motverkas genom sociala investeringar, investerar vii 
människor och särskild i barn och unga så att de kan ta del av en aktiv och 
meningsfull fritid är det en av de viktigaste välfärdssatsningar vi kan göra. 
Detta då idrott per definition är något vi gör för att kunna ha roligt, må bra och 
prestera mera, samt så sker fysisk aktivitet ofta tillsammans med andra vilket 
skapar gemenskap och tillhörighet. 

Vii Vänsterpartiet är glada över att vi tillsammans med Mittenstyret fått 
igenom en rad satsningar på idrottsområdet som exempelvis ytterligare en 
fritidsbank så att fler ska kunna låna utrustning för idrott och att ALLA elever i 
förskoleklass erbjuds simskoleundervisning på lektionstid. 

Kent Kumpula (SD) deltar ej i beslutet och lämnar följande särskilda yttrande: 

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutsärendet om verksamhetsplan och budget 
2020, eftersom SD har en egen budget som tyvärr inte fick stöd. 

Som åsikter/feedback till styrets verksamhetsplan är det några punkter som jag 
tänkte ta upp, men i det stora hela är det bra. 

Jag tänker på tillägget "...bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis, 
civilsamhället och andra myndigheter." 

Det är yrkeskriminella man tydligen syftar på här (eftersom man pratar om 
kriminella ekonomier), och att bekämpa gängkriminalitet och 
yrkeskriminalitet anser jag vara en rent polisiär uppgift, det har ingenting med IF-
nämndens uppdrag att göra. Självklart ska man vara behjälplig på alla sätt man kan 
vid polisutredningar, men att tillskriva IF-nämnden som ett direkt uppdrag att 
bekämpa kriminella gäng är bara jättekonstigt (och fel). Det har ingenting med 
Idrotts- eller fritidspolitik att göra. 

Och angående "...genomföra medborgardialog på fler språk än svenska." 

Så känns det direkt kontraproduktivt, det är inte väl spenderade skattepengar att 
ha medborgardialoger på andra språk än svenska. Vi har ett gemensamt språk i 
Sverige, i det svenska språket. Fokus borde istället läggas på att alla som vill 
bosätta sig i Sverige ska lära sig svenska. Ju mer vi underlättar för människor som 
flyttat hit att kommunicera med myndigheter på sitt egna hemspråk, desto mindre 
incitament finns kvar att lära sig svenska. Att erbjuda mer och mer tjänster på 
andra språk än svenska ger bara mindre motivering att lära sig svenska 
överhuvudtaget, vilket blir en jättekostnad i längden eftersom det alltid är 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 7 (22) 

Idrotts- och fritidsnämnden Datum: 

Protokoll 2019-12-16 

kostnadsfritt med tolk vid alla myndighetskontakter i Sverige (oavsett hur många 
år man har bott här). 

Sammanfattning 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-12-09 från förvaltningen 

Verksamhetsplan och budget för 2020 för Idrotts- och fritidsnämndens ansvar följer 
den inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2020 anger. 
Verksamhetsplanen beskriver det som nämnden ska arbeta efter och genomföra inom 
sitt ansvarsområde samt hur nämndens ekonomiska resurser fördelas. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamhetsplan och budget 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§129 

Analys och utvärdering av system och rutiner för 
intern kontroll 2019 

IFN-2019-0221 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna upprättad analys och utvärdering av system och rutiner för intern 

kontroll 2019, och 

att översända analys och utvärdering av system och rutiner för intern kontroll 2019 till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-11-26 från förvaltningen 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelser och nämnder årligen till 
kommunstyrelsen rapportera in en analys och utvärdering av sina system och rutiner för intern 
kontroll. Nämndens analys för 2019 lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 december 2019. 

Med stöd av det självskattningsverktyg för intern kontroll som kommunlednings-kontoret har 
tagit fram har förbättringsområden inom följande påståenden identifierats för nämnden: 

1. Ansvaret för den interna kontrollen är tydligt. 

2. Det finns funktionella arbetssätt för den interna kontrollen. 

3. Medarbetare och chefer har tillräcklig kunskap om intern kontroll. 

4. Relevanta risker identifieras och analyseras. 

5. Riskanalysen kommuniceras med ledningen/nämnden/bolagsstyrelsen. 

6. De förebyggande kontrollmomenten (t.ex. riktlinjer, rutiner och processbeskrivningar) gör att 
verksamheten kan bedrivas effektivt och rättssäkert. 

7. De upptäckande kontrollmomenten genomförs så att brister i verksamheten kan upptäckas 

och åtgärdas. 

Justerandes signatur 
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§130 

Internkontrollplan 2020 

IFN-2019-0220 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna internkontrollplan för 2020 enligt bilagd handling, och 

att översända planen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-11-22 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. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§131 

Överenskommelse Ideburet offentligt 
partnerskap (10P) med Fyrisgården 

IFN-2019-00225 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap med föreningen 

Fyrisgården för perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31, 

att överenskommelsen fastställs under förutsättning att kulturnämnden och 

omsorgsnämnden godkänner och fastställer överenskommelsen enligt 

föreliggande förslag, och 

att finansiera överenskommelsen om partnerskap från idrotts- och fritidsnämnden 

med 100 tkr 

Sammanfattning 

Förslag till skrivelse föreligger 201941-26 från förvaltningen. 

Enligt utredning Parasport framgår det tydligt att det finns ett stort behov av 
långsiktiga stöd, bra nätverk och samverkan. Vilket stämmer väl överens med idrott 
och fritidspolitiska programmet som pekar på att innovativa bidragslösningar är att 
föredra för att lättare nå delar av nämndens uppdrag. 
lframtagandet av partnerskapet skapades en gemensam arbetsgrupp mellan alla 
berörda förvaltningar och Fyrisgården. Förslag till överenskommelse, ärendets bilaga 1 
är framtaget i gemensam beredning och process.Till överenskommelsen knyts 
specifika insatser. Deras innehåll, inriktning, tidsperiod och ekonomiska 
förutsättningar kan vid behov och över tid förändras utan att överenskommelsen 
behöver omförhandlas, under förutsättning att överenskommelsens mål, syfte, 
värdegrund och kärnvärden för arbetet med målgrupperna inte förändras. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

Bilaga: Överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap (IP) mellan Uppsala 
kommun och föreningen Fyrisgården. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§132 

Överenskommelse Ideburet offentligt 
partnerske,9 (IOP) med KFUK-KFUM Uppsala 

IFN-2019-00226 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap med Uppsala 

KFUK-KFUM för perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31, 

att överenskommelsen fastställs under förutsättning att kulturnämnden godkänner 

och fastställer överenskommelsen enligt förslag, och 

att finansiera överenskommelsen om partnerskap från idrotts- och fritidsnämnden 

med 1 380 tkr. 

Sammanfattning 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-11-26 från förvaltningen. 

Genom att ingå ett partnerskap med föreningen Uppsala KFUK-KFUM (hädanefter 
kallat KFUM) bidrar nämnden till en innovativ och långsiktig lösning för föreningen att 
bidra till verksamhetsområden som nämnden inte självt skulle kunna lösa. 

lframtagandet av partnerskapet skapades en gemensam arbetsgrupp mellan 
Stadsbyggnadsförvaltningen, idrott- och fritid, kulturförvaltningen och KFUM. 
Förslag till överenskommelse, ärendets bilaga 1 är framtaget i gemensam beredning 
och process. 

Till överenskommelsen knyts specifika insatser. Deras innehåll, inriktning, tidsperiod 
och ekonomiska förutsättningar kan vid behov och över tid förändras utan att 
överenskommelsen behöver omförhandlas, under förutsättning att 
överenskommelsens mål, syfte, värdegrund och kärnvärden för arbetet med 
målgrupperna inte förändras. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkand e 
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Förslaget till överenskommelsen relaterar till olika styrande dokument och 
kommunstyrelsens kartläggning av behov i stadsdelen Gottsunda/Valsätra liksom 
handlingsplanen Gottsunda/Valsätra. Arbetet har varit föremål för en omfattande 
dialog mellan parterna. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap (10P) mellan Uppsala 
kommun och Uppsala KFUK-KFUM (KFUM Uppsala) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande  
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§133 

niutinjk.4för äldres tillgång till fysisk aktivitet 

IFN-2019-0118 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta riktlinjer för äldres tillgång till fysisk aktivitet enligt ärendets bilaga. 

Särskilt yttrande 

Markus Lagerquist (M), Lucas Ljungberg (M), Mikael Eriksson (C), och Torkel Kjösnes 
(KD) lämnar följande särskilda yttrande: 

Uppsalaalliansen, M, C, och KD, ställer sig bakom förslaget med dess intentioner att nå 
äldre med fysisk aktivitet. Detta är mycket klokt och beaktansvärt. Vi konstaterar dock 
att en viktig aktör, de privata friskvårdsföretagen såsom gym, aktivitetshallar och stall, 
helt saknas i planen. Detta är ett mönster som går igen i de flesta av kommunens 
planer och dokument och något som måste förändras. Idrottsstaden Uppsala bygger vi 
tillsammans, offentlig/ ideell och privat och samarbetet dessa emellan måste stärkas. 

Sammanfattning 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-06-27 från förvaltningen 

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för att utveckla, rusta och sköta om de idrotts-
och fritidsanläggningar som kommunen äger. Nämnden ansvarar också för utbokning 
av lokaler och anläggningar för fritids- och idrottsverksamhet samt att ge stöd till barn-
och ungdomsföreningar. I de fastslagna fördelningsprinciper och regelverk för bidrag 
är barn- och unga prioriterade vilket försvårar för föreningar att bedriva verksamhet för 
målgruppen äldre. I nämndens verksamhetsplan för 2019 ges förvaltningen i uppdrag 
att ta fram styrdokument för äldres tillgång till fysisk aktivitet. Förslaget i riktlinjer har 
sin utgångspunkt i de tagna inriktningsmålen och med en målsättning att vara Sveriges 
bästa idrottskommun. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§134 

Kartläggning av ridsportföreningar i Uppsala 
IFN-2019-0048 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta kartläggning av ridsporten i Uppsala enligt bilagt förslag 

Yrkande 

Karolin Lundström (V) yrkar tillägg med följande att-sats: 

att utreda kort- och långsiktiga behov av ridanläggningar. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden avslår 
densamma. 

Sammanfattning 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-12-09 från förvaltningen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av idrotts- och fritidsnämnden genomfört 
en kartläggning av ridsporten i Uppsala. Kartläggningen kommer att ligga till grund för 
nämndens fortsatta arbete med ridsportens lokalbehov som sker inom nämndens 
lokalförsörjningsplan för idrotts- och fritidsanläggningar. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Kartläggning av ridsport 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§135 

Fyllnadsval till idrotts- och fritidsnämndens 
arbetsutskott och val av representanter till 
beredningskonferens för program och 
handlingsplan för äldrevänlig kommun 

IFN-2019-0002 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Erik Boman (S) som ersättare i arbetsutskottet då Agneta Gille (S) lämnat sin 

plats till förfogande, och 

att utse Maria Patel (S), Erik Boman (S), Mikael Eriksson (C), och Karolin Lundström 

(V) som idrotts- och fritidsnämndens representanter i beredningskonferens för 

program och handlingsplan för äldrevänlig kommun den 21 januari 2020, 

klockan 17.00 - 19.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§136 

Anmälan av skrivelser, beslut, protokoll mm 
idrotts- och fritidsnämnden 17 december 2O.9 

IFN-2019-0021 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

1. Skrivelse för kännedom från Kommunrevisionen 22 november 2019 angående 
granskning av kommunens interna kontroll. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§137 

Informationsärenden 

Tuija Kulma informerar om Sunnerstastugan 

Charlotta Karlsson informerar om Storvretacuppen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§138 

Delegationsbr lut för perioden 2019-10-01 till 
2019-2-04 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2019-10-01 till 2019-12-04 till 
protokollet. 

Delegationsnummer 8.2.1 avtal drift och skötsel- Bälingebadet, fattad av Mikael Malm 
2019-10-01, dnr IFN-2019-00241. 

Delegationsnummer 8.5.1 hyresavtal Eriksbergsskolan, fattad av Mikael Malm 2019-10-
01, dnr IFN-2019-00242. 

Delegationsnummer 8.2.3 överenskommelse om partnerskap Idrottsgalan 2020, fattad 
av Josefine Åhrman 2019-10-29, dnr I FN-2019-0218. 

Delegationsnummer 8.5.1 hyresavtal kulturförvaltningen Lindbacken, fattad av Mikael 
Malm 2019-11-01, dnr IFN-2019-00238. 

Delegationsnummer 8.5.1 hyresavtal förrådf IK Uppsala Gränbyskolan, fattad av Mikael 
Malm 2019-12-02, dnr IFN-2019-00237. 

Delegationsnummer 8.3.1 utbetalning av Särskilt lokalstöd, november, fattad av Lotta 
Karlsson 2019-12-02. 

Delegationsnummer 8.5.3 driftavtal Rörken motorsportan läggning, fattad av Josefine 
Åhrman 2019-12-03. 

Delegationsnummer 8.3.1 utbetalning av Särskilt verksam hetsstöd, november, fattad 
av Lotta Karlsson 2019-12-03. 

Delegationsnummer 8.3.1 utbetalning av Särskilt verksamhetsstöd, november, fattad 
av Lotta Karlsson 2019-12-04. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Idrotts- och fritidsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-16 

§139 

Anmälningsärenden för november 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga protokollen till handlingarna. 

- Protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 18 november 2019 

- Protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 25 november 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Idrotts- och fritidsnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-16 

§140 

Deltagande i möten och frågor från nämndens 
ledamöter 

Upplandsslättens scoutdistrikt 

Erik Boman (S) informerar från mötet med Upplansdsslättens scoutdistrikt som han 
deltog i tillsammans med Sara Rådbo (MP) och Karolin Lundström (V). 

Kommunala Pensionärsrådet 

Erik Boman (S) informerar även från ett möte med Kommunala Pensionärsrådet den 29 
november. 

PACS 

Karolin Lundström (V) informerar från ett möte med PACS. 

PACS - Protection and Action for Childrens rights in Sports är en barnrättsorganisation 
inom idrott som hjälper idrottsföreningar att följa barnkonventionen genom utbildning 
i barns rättigheter. PACS ger fortlöpande juridiskt stöd till föreningen och utbildar 
barnen i barns rättigheter. 

Bälinge ryttarförening 

Kent Kumpula (SD) önskar information om Bälinge ryttarförening då han fått ett mall 
från dem. 

Förvaltningen informerar om aktuell situation gällande lokalproblem 

Fyrishov 

Anders Wallin (L) ger aktuell information gällande avtalet med Fyrishov. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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2019-12-16 

 

§141 

Anmälan av särskild partiöverläggning 

Maria Patel (S) anmäler att Mittenstyret ska ha särskild partiöverläggning den 3 februari 
2020, klockan 13.00 - 16.00. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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