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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-08 

§ 58 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att uppta eventuell ändring av dag för nämnden sammanträde i augusti, 

att ärende 7, Förslag på åtgärder för att nå en total resultatförbättring på tre miljoner kronor 2016, 
utgår, och 

att i övrigt fastställa föreliggande föredragningslista. 

§ 59 

Avrapportering arenaprojekt 

Förvaltningen redogör för aktuellt läge gällande Studenternas, Gränby fritidsarena och Österängen. 

§ 60 

Markeringsavgifter 

Förvaltningen redogör för olika scenarier kring markeringsavgifter. 

Det kommer att finnas ett rejält underlag för nämnden att diskutera, innan beslut ska fattas. 

§61 

Lägesrapportering lokalförsörjningsplanering 

Förvaltningen rapporterar att ett intensivt arbete pågår med att ta fram ett förslag till beslut i oktober. 
I samband med detta planeras workshops. 

Utdragsbestyrkande 



I. 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-08 

§ 62 

Detaljplan för Vattentornsparken 
IFN-2016-0083 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande, och 

att sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-24 från förvaltningen. 

I planförslaget för Vattentornsparken finns ingen idrottsmark. Därför är det särskilt viktigt att den 
planerade parken utformas som en attraktiv allaktivitetspark med utrymme för egenorganiserad motion 
och idrott. Detta bör få genomslag när utformningsförslaget för parken tas fram. 

Expedieras till 
Plan- och byggnadsnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-08 

§ 63 

Hyresavtal för ny friidrottsanläggning i Gränby 
IFN-2014-0091 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att godkänna det interimistiska hyresavtalet för friidrottsarenan på Gränby sportfält, och 

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

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-25 från förvaltningen. 

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås godkänna det interimistiska hyresavtalet för en ny 
friidrottsanläggning i Gränby och även bemyndiga avdelningschefen för idrott- och fritid inom 
stadsbyggnadsförvaltningen att underteckna detsamma. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-08 

§ 64 

Komplettering av uppföljningsplan som ingår i Verksamhetsplan och 
budget 2016 
IFN-2015-0162 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att komplettera uppföljningsplanen för 2016 med indikatorer enligt förslag. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-04-13 från förvaltningen. 

Indikatorer används för att få en koppling till hur kommunen presterar i relation till inriktningsmålen. I 
ärendet föreslås att idrotts- och fritidsnämndens uppföljningsgplan ska kompletteras med några 
indikatorer som närmare knyter an till nämndens ansvarsområde. De indikatorer som är aktuella 
beskriver såväl förutsättningar, aktivitet samt effekt av de verksamheter som nämnden understödjer. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-08 

§ 65 

Hyresavtal med IFU Arena AB för skolverksamhet 
IFN-2013-0039 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att teckna hyresavtal med IFU Arena AB enligt förslag, 

att beslut om hyresavtal upphäver idrotts- och fritidsnämndens beslut om hyresavtal enligt ärende 
IFN-2013-0039, och 

att med stöd av hyresavtalet betala en förskottshyra om 16, 4 mnkr till IFU Arena AB. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2016-06-01 från förvaltningen. 

IFU Arena AB har snart färdigställt en ny innebandy- och friidrottsarena på Gränby sportfält. Genom 
avtal med de föreningar som står bakom bolaget lämnar idrotts- och fritidsnämnden ett årligt 
verksamhetsbidrag om 16 mnkr vilket ger föreningarna möjlighet att hyra i arenan till en 
subventionerad kostnad. Utöver det tecknar nämnden genom nu aktuellt ärende ett hyresavtal för att ge 
Uppsala skolor möjlighet till inhyrning dagtid. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum; 2016-06-08 

§ 66 

Ändring av dag för nämndens sammanträde i augusti 2016 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att flytta nämndens sammanträde den 23 augusti till den 22 augusti, samma tid. 

§ 67 

Anmälan av skrivelser, beslut, anmälningsärenden mm 8 juni 2016 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga anmälda anmälningsärenden till handlingarna. 

Ärendet 
Separat förteckning över anmälningsärenden föreligger från förvaltningen2016-06-02. 

1. Protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 16 maj 2016. 

2. Årsberättelse Uppsala Alpina center 2015/16. 

Utdragsbestyrkande 





Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-08 

§ 68 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 16 
maj 2016 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

§ 69 

Anmälan av protokoll från idrotts- och fritidsnämnden 23 maj 2016 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 
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