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 IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN  
        
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
 Sammanträdesdatum: 2014-10-01 

 
Plats och tid:  Bergius, 16:00 
 
Ledamöter: 
  

Inger Söderberg (M), Ordförande 
Sofia Spolander (M) 
Michael Niklasson (FP) 
Ola Leife (C), 1:e vice 
ordförande 
Lucas Nilson (KD) 
Loa Mothata (S) 
Kia Alfredsson (S) 
Leif Wahlström (S) 
Rickard Malmström (MP), 2:e 
vice ordförande 
Ali Akis (V) 
 

Ersättare:  Maria Jansson (M) (tjg) 
Kjell Aleklett (FP)  
Björn Wall (S)  
Peter Eklund (M)  
 

    
Tjänstemän: 
 

Mats Norrbom  
Barbro Rinander  
Peter Eriksson  
Sten Larsson  
  

Utses att justera:  Paragrafer: 94 - 106 
 

Justeringens 
plats och tid: Kontoret för Samhällsutveckling, Stationsgatan 12, 2014-10-10 
 
 
Underskrifter: ............................................................... ..................................................................…… 
 Inger Söderberg, ordförande Rickard Malmström, justerare 
 
 
 ..................................................................... 
 Lina Rutberg, sekreterare 
 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ:  Idrotts- och fritidsnämnden 
Datum: 2014-10-01 
Datum för  
anslags uppsättande: 

 
2014-10-11 

Sista dag för överklagande: 2014-10-31 
Datum för anslags nedtagande: 2014-11-01 

Förvaringsplats  
för protokollet: 

 
Kontoret för Samhällsutveckling, Stationsgatan 12 

 
Underskrift: .................................................................... 
 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 94 
 
Fastställande av dagordning 
 
 
Delegationsbeslut, kurser och konferenser, av ledamöterna väckta frågor och rapporter läggs till på 
dagordningen, som därefter fastställs.

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 95 
 
Information 
 
 
På grund av sjukdom ges informationen om Nöjd Kund Index vid nämnden den 5 november. 
 
Barbro Rinander informerar om beslutslogg.

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
 Sammanträdesdatum: 2014-10-01 
 
 
§ 96 
 
Uppföljning per augusti 2014 – ekonomi och verksamhet 
IFN-2014-0136 
 
Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  godkänna upprättat delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2014 samt nämndens 
uppföljning av IVE- och andra uppdrag 

att  översända uppföljningen till kommunstyrelsen 

att  godkänna redovisning av utvecklingen relativt målen i nämndens uppdragsplan för 2014-2017     
enlighet med nämndens uppföljningsplan 

 
 

Sammanfattning 
Kontoret för samhällsutveckling har sammanställt förslag till rapport beträffande uppföljningen per 
augusti 2014. Uppföljningen utgår från kommunstyrelsens krav på rapportering med avseende på 
periodbokslut och helårsprognos (ekonomi och verksamhet/ inriktningsmål) samt IVE- och andra 
uppdrag.  
 
Nämndens prognoser syftar till att ge kommunledningen en bild av det förväntade utfallet för året 
och därmed möjlighet att agera i de fall utvecklingen avviker från beslutade ramar eller mål. 
Uppföljningen utgör vidare underlag för nämndens beslut om prioriteringar och åtgärder. 
 
 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 97 
 
Inhyrning av idrottshall i Ekeby Bruk 
IFN-2014-0140 
 
Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  godkänna förslaget till hyresavtal för idrottshallen i Ekeby bruk från  
1 augusti 2014 
 
att  uppdra till kontoret att för nämndens räkning föra dialog med berörda nämnder om 
budgetreglering för hyreskostnaden i enlighet med tidigare beslut om flexiblare hyresmodell för 
idrottslokaler 
 
 
Sammanfattning 
Idrottshallen i Ekeby bruk har hittills hyrts in och nyttjats enbart av Ekebygymnasiet. I enlighet med 
hanteringen av övriga idrottshallar vid skolor, föreslås att inhyrningen överförs till idrotts- och 
fritidsnämnden och läggs in i kommunens lokalbokningssystem. Detta möjliggör ett flexibelt 
lokalutnyttjande när lokalen tillgängliggörs för föreningar och allmänhet på de tider som skolan inte 
använder lokalen. 
 
Resurser behöver överföras från utbildningsnämnden till idrotts- och fritidsnämnden för den 
subvention som ligger i utbokningen av lokalen till föreningslivet, i enlighet med tidigare beslut om 
flexiblare hyresmodell för idrottslokaler. 
 
 
Expedieras till 
Nämnden för Vård och bildning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  
Akten 
 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 98 
 
Kulturnämnden: Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun 
IFN-2014-0105 
 
Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  anta kontorets förslag till yttrande och översända det till kulturnämnden 
 
 
Sammanfattning  
KSU:s synpunkter fokuserar i första hand på programmets användbarhet inom ramen för kontorets 
och berörda nämnders uppdrag och praktiska arbete. KSU anser att det föreslagna programmet är 
ambitiöst och innehållsrikt och det med nedan föreslagna omarbetningar ska kunna fungera som ett 
bra instrument för kommunens fysiska planering.  
 
Kontorets anser dock att programmet bör ha en tydligare målbild och handlingsberedskap för 
kommunens fortsatta kulturmiljöarbete. Dessutom är det för översiktligt för att ge bra vägledning på 
handläggarnivå. I det fortsatta arbetet med programmet bör det också tydligare framgå vad som 
finns i programmets textdel och vad som ska finnas på nätet och hur dessa delar kan komplettera 
varandra. 
 
 
Expedieras till 
Kulturnämnden 
Akten

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 99 
 
Inhyrning av nytt pistmaskinsgarage, Uppsala Alpina Center 
IFN-2013-0086 
 
Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  upphäva nämndens beslut § 69, IFN-2013-0086, den 19 juni 2013 om att teckna hyresavtal med 
Uppsala kommuns Sport- och rekreationsfastigheter avseende tilläggshyresavtal för 
pistmaskinsgarage vid Uppsala Alpina Center   
 
 
Sammanfattning 
Idrotts- och fritidsnämndens beslut § 69 den 19 juni 2013 att teckna hyresavtal med Uppsala 
kommuns sport- och rekreationsfastigheter AB för pistmaskinsgarage vid Uppsala Alpina Center 
går inte att genomföra då bolaget inte fått dispens för arbete inom skyddsområde för vattentäkt. 
 
Kontoret föreslår att nämnden upphäver beslutet om tilläggshyresavtal för nytt pistmaskinsgarage.   
 
  
Expedieras till 
Uppsala Alpina Center  
Akten

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 100 
 
Inhyrning av liftstuga, Uppsala Alpina Center 
IFN-2014-0143 
 
Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  uppdra till kontoret att återkomma med förslag till tilläggshyresavtal för inhyrning av ny 
liftstuga vid Uppsala Alpina Center. 
 
 
Ärendet 
Uppsala Slalomklubb har i begäran om lokalförändring den 13 december 2012 uttryckt önskemål 
om en övervåning på lifthuset, ett så kallat Race Office. Uppsala kommun Vård & bildning tog 
2012 fram ett kostnadsförslag till en ny liftstuga i två plan. Kostnaden beräknades då uppgå till 
280 000 kronor. 
 
Nämnden föreslås ge kontoret i uppdrag att från Sportfastigheter begära ett förslag till tilläggsavtal 
på hyra för en ny liftstuga enligt specifikationen från 2012.   
 
 
Expedieras till 
Uppsala Alpina Center  
Akten

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 101 
 
Remiss om ändring av Reglementet för Kommunstyrelsen och nämnderna i 
Uppsala kommun, dnr KSN-2014-0982 
IFN-2014-0127 
 
Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 
 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna upprättat förslag till yttrande 

att  översända detsamma till kommunstyrelsen 

  
 
Sammanfattning 
Nämnden vill påpeka att reglementet är otydligt beträffande begreppet ”fritid”. I förslaget till 
reglementet återkommer begreppet flera gånger i olika former och sammansättningar och i flera 
nämnders reglementen: 
 
IFN fritidsverksamhet 

idrotts- och fritidsverksamhet 
idrotts- och fritidsanläggningar 

 
KTN fritidsgårdar 

öppen fritidsverksamhet 
övrig kultur- och fritidsverksamhet 

 
GSN idrotts- och fritidsanläggningar  
 
 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Akten

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 102 
 
Plan- och byggnadsnämnden: Detaljplan för Rosendalsfältet 
IFN-2014-0132 
 
Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  anta kontorets förslag till yttrande samt  
 
att  sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden 
 
 
Sammanfattning 
På mark som tidigare använts som golfbana för Kåbo golfklubb prövar planförslaget byggrätter för 
ca 2 500 bostäder, universitetslokaler, kontor, kommersiella lokaler, förskolor, skolor, 
parkeringshus och idrottsanläggningar. 
 
Idrottsanläggningarna utgörs av en stor och en liten idrottshall samt en fotbollsplan. Dessutom 
möjliggör förslaget en simhall.  
 
Kontorets åsikt är att detaljplaneförslaget tillgodoser nämndens behov av idrottsanläggningar inom 
planområdet. Dock ska fotbollsplanen få beteckningen idrottsmark med hänvisning till att planen 
kommer att vara bokningsbar och ingå i idrotts- och fritidsnämndens ansvar.  
 
Kontoret anser dessutom att förrådet för idrottsmateriel ska kunna uppföras på plats som föreslås bli 
prickmark, i direkt anslutning till fotbollsplanen. För att möjliggöra detta ska området för prickmark 
justeras.  
 
 
Expedieras till 
Plan- och byggnadsnämnden 
Akten

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 103 
 
Delegationsbeslut 
 
 
Det finns inga delegationsbeslut att rapportera.

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 104 
 
Kurser och konferenser 
 
 
Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 
 
att  en representant från majoriteten och en representant från oppositionen får åka till Träffpunkt 
Idrott i Göteborg den 18-20 november  
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 105 
 
Av ledamöterna väckta frågor 
 
 
Ola Leife (C) har en fråga om spontanidrottsanläggningar, som besvaras under mötet. 
 
Michael Niklasson (FP) undrar om det finns någon lokal planerad för Paddle Tennis. Kontoret 
återkommer med svar i frågan. 
 
Kia Alfredsson (S) framför att man inte ska underskatta små investeringars betydelse för utövande 
av spontanidrott, till exempel utegym och naturlekplatser. Nyttjandegraden på sådana anläggningar 
är ofta stor. Rickard Malmström (MP) framhåller att även lite större investeringar som till exempel 
eluppvärmda löparspår kan vara värt att överväga. Dessa frågor ligger för närvarande under Gatu- 
och samhällsmiljönämndens ansvar men kommer att flyttas till Idrotts- och fritidsnämndens ansvar 
från och med den 2015-01-01. Frågan får därför aktualiseras av den nya nämnden.

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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§ 106 
 
Rapporter 
 
 
Lucas Nilsson (KD) rapporterar från Miljövårdsrådet och från Handikapprådet. 
 
Ali Akis (V) rapporterar från Pensionärsrådet och Rehabteamet. 
 
 
 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 

 


	Sammanfattning Nämnden vill påpeka att reglementet är otydligt beträffande begreppet ”fritid”. I förslaget till reglementet återkommer begreppet flera gånger i olika former och sammansättningar och i flera nämnders reglementen:

