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§26 Dnr NIF 2023/00004-1.2.3

Beslut-val av justerare

Beslut
Håkan Ampellindh (M) utses att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll.

Ärendebeskrivning
Håkan Ampellindh (M) föreslås att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§27 Dnr NIF 2023/00005-1.2.3

Beslut-Godkännande av föredragningslistan och beslut om 
offentliga ärenden

Beslut
- Föredragningslistan godkänns.

- Paragraf 26-34 är offentlig vid dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Fastställande av föredragningslistan och beslut om offentliga ärenden vid 
dagenssammanträden.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§28 Dnr NIF 2023/00002-1.2.3

Beslut - Anmälan av inkomna handlingar

Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ridövningen av inkomna remisser och skrivelser perioden 2023-01-18 till 
2023-02-14.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 29 Dnr NIF 2023/00003-1.2.3

Beslut-Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handläggningarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av anmälan av delegationsbeslut för perioden 2023-01-18 till 
2023-02-14.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Utdragsbestyrkande
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§ 30 Dnr NIF 2023/00012-1.2.3

Direktören informerar

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Lenny Hallgren, direktör Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen informerar 
om nuläget i förvaltningen. Förvaltningen är nominerad till årets friskaste 
arbetsplats av Feelgood och har gått vidare i den processen, 
trygghetsskapande och brottsförebyggande och brottsförebyggande arbete 
som sker bland direktör och chefer i olika förvaltningar i den så kallade 
mellanrumsgruppen.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Utdragsbestyrkande
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§31 Dnr NIF 2023/00015-1.4.2

Beslut-Verksamhetsberättelse 2022

Beslut
Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2022 och överlämnar till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan. 
Syftet med nämndens verksamhetsberättelse är att följa upp nämndens totala 
uppdrag, det vill säga grunduppdraget, samt övriga politiska mål och 
uppdrag. Rapporten innehåller avstämning kring verksamhetsutveckling, 
måluppfyllelse, väsentliga personalförhållanden och ekonomisk utveckling 
per den 31 december 2022.

I verksamhetsberättelsen redovisas också synpunktshantering, styrkort, 
följekort samt uppföljning av internkontrollplan. Verksamhetsberättelsen 
utgör underlag för kommunstyrelsens uppsiktsplikt och för 
kommunfullmäktiges ansvarsprövning av nämnder och styrelser. Rapporten 
är också underlag för stadens årsredovisning.

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande redovisar för helåret 2022 ett 
underskott på -13,9 mnkr, motsvarande -4,6 procent av årsbudgeten. 
Underskottet är till största delen av sådan art, att nämnden inte har någon 
möjlighet att påverka det.

Underskottet beror främst på följande poster:

* Högre energikostnader på grund av det rådande världsläget. För 
Kokpunkten innebär detta högre kostnader med -7,4 mnkr, för 
Rocklundaområdet -5,8 mnkr och för övriga idrotts- och badanläggningar - 
0,8 mnkr. Sammantaget -14,0 mnkr.

* Högre kostnader för friluftsområden, -2,3 mnkr jämfört med budget.

* Ökade hyreskostnader idrottsanläggningar på grund av högre inflation än 
kalkylerat, ca -1,1 mnkr för Rocklundaområdet.

* Verksamhetsområde Fritid och förebyggande redovisar ett överskott på 
+4,8 mnkr - främst avseende lägre personal- och verksamhetskostnader.

Utfallet är en försämring med -1,0 mnkr jämfört med novemberprognosen. 
Nämndens verksamheter redovisar alltså utöver ovanstående poster ett 
resultat som är i nivå med budget för 2022.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen 2022 och överlämnar till 
kommunstyrelsen.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur U tdragsbestyrkande
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§ 32 Dnr NIF 2022/00200-1.3.7

Beslut- E-förslag Motionssimning i Mälaren

Beslut
E-förslaget avslås.

Ärendebeskrivning
E-förslaget har den 25 juli 2022 inkommit till Nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande. Förslaget innebär att göra markerade 25 eller 50 meters 
längder i Mälaren för motionssimning i öppen sjö. Detta innebär inköp av 
bojar och annan utrustning och ytterligare arbetsinsats i form av tillsyn.

Dessutom kan denna här typen av anläggning även enligt samtal med 
Länsstyrelsen inkräkta på riksintresset rörligt friluftsliv då det kan upplevas 
som exkluderande med bojar längs med strandlinjen. Bojar som skär av sund 
inkräktar även de i det rörliga friluftslivet då de är eller kan upplevas som 
hinder för bland annat fritidsbåtar och kanotister.

Västerås stad genom förvaltningen för idrott, fritid och förebyggande har 
även enligt Lagen om skydd mot olyckor ansvaret för att säkerställa 
säkerheten. På våra allmänna badplatser dyker förvaltningen av botten minst 
en gång per år för att rensa botten från riskföremål. Längs med anläggningar 
i vatten har staden livräddningsstationer och livbojar med antal och avstånd 
utifrån det som krävs. Skapar vi en anläggning i vatten kan det krävas att vi 
har detta även här.

Så en till synes enkel anordning kan komma att kräva en stor insats för att 
den ska vara tillgänglig och säker. Det finns inte utrymme i budget 2023 för 
denna satsning.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

E-förslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd.

Yrkanden
Hawar Asaiesh (V) yrkar att E-förslaget avslås.

Vicki Skure Eriksson (C), Anny Bustos Teljebäck (S) yrkar bifall till Hawar 
Asaiesh (V) yrkande.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§33 Dnr NIF 2023/00026-1.3.7

Beslut- E-Förslag avseende "Utveckla stadens isbanor"

Beslut
Nämnden beslutar att beredningen gällande utvecklingen av stadens isytor 
fortsätter och följer den framtida utvecklingen av Rocklundaområdet och 
även se hur staden kan utveckla övriga områden med isytor då staden växer.

Ärendebeskrivning
Hakonplan byggdes 1994 och flyttades sedan till sin nuvarande plats 2006, 
samtidigt som fotbollsarenan och bandyhallen började byggas. Den är en av 
två bandyplaner vi har och den enda konstfrusna isyta som staden hyr ut till 
föreningar och andra aktörer som inte har väderskydd eller är helt inbyggd 
vilket gör att förutsättningarna inte är optimala under höst och vinter för 
föreningslivet.

Bandysäsongen är kort och om isen är ospelbar så kommer detta drabba 
många ungdomar som inte får träningstider eller matchtider. Det påverkar 
även invånarna i Västerås Stad som får minskad tid för allmänhetens åkning 
som är viktig utifrån att ge möjlighet till rörelse för alla.

Området Rocklunda ägs av Arvid Svensson Fastigheter med ett avtal där 
staden hyr anläggningarna inom området till 2031. Diskussioner pågår 
utifrån stadens ambition och vilja med området vilket påverkar beställningar 
av nya anläggningar på Rocklundaområdet.

Idag finns det en konstfrusen isyta på Råby IP, en konstfrusen isyta i 
Skultuna och fem konstfrusna isytor på Rocklunda. Det saknas konstfrusna 
isytor helt på östra delarna i Västerås.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

Nämnden beslutar att beredningen gällande utvecklingen av stadens isytor 
fortsätter och följer den framtida utvecklingen av Rocklundaområdet och 
även se hur staden kan utveckla övriga områden med

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 34 Dnr NIF 2023/00030-1.3.7

Beslut-Skrivelse från Fotbollsallians gällande Konstgräsplan

Beslut

Nämnden antar förvaltningen svar till fotbollsalliansen daterat 2023-01-31 
med tillägg att svaret kompletteras med andra stycket i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Västerås Fotbollsallians har inkommit med en skrivelse till Nämnden för 
Idrott-, Fritid-, och Förebyggande där de beskriver oro över hur de 
handlingsplaner som finns inom Västerås Stad kan påverka fotbollen 
negativt.

Fotbollen växer och fotbollen har i dag blivit en idrott som bedrivs året om 
vilket gör att konstgräsplaner är ett måste för fotbollen. I Västerås har vi 6 st 
fullstora konstgräsplaner med granulat, det finns 1 fotbollshall med granulat, 
det finns 3 7v7-planer med granulat varav 2 ägs av föreningar, det finns 2 
fullstora konstgräsplaner som är granulatfria och det finns 2 konstgräsplaner 
med begagnat konstgräs från tidigare uttjänta planer men kan fungera för 
breddidrott. Av dessa planer har vi 5 fullstora konstgräsplaner och 1 
fotbollshall som är öppna på vintern för träning och matcher.

Västerås stads handlingsplan för konstgräsplaner är den handlingsplan som 
ska följas när det gäller anläggning av konstgräsplaner, både nya samt gamla 
konstgräsplaner som behöver byta konstgräs. Nuvarande handlingsplan 
antogs 2019 och ska nu revideras och uppdateras.

Västerås stads handlingsplan för kemikalier hänvisar till Västerås stads 
handlingsplan för konstgräsplaner.

Västerås stads handlingsplan för en hållbar plastanvändning i Västerås har 
plockat bort idrotten från handlingsplanen.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

Nämnden antar förvaltningen svar till fotbollsalliansen daterat 2023-01-31.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) och Hawar Asaiesh (V) yrkar bifall till 
förvaltningsförslag till beslut med tillägg att svar till Västerås 
fotbollsalliansen kompletteras med andra stycket i ärendebeskrivningen.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag tillbeslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Utdragsbestyrkande
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Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag tillbeslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Kopia till
Västerås Fotbollsallians

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 35 Dnr NIF 2023/00034-1.3.1

Beslut-Hantering av länsgemensam överenskommelse om 
samverkan för barn och ungas hälsa

Beslut
Nämnden godkänner, för sin del, förslag till länsgemensam 
överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa, daterad 2022- 
09-05, med tillhörande bilaga 1, under förutsättning att övriga parter fattar 
likalydande beslut.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Under våren 2022 yttrade sig Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
över förslag till Länsgemensam överenskommelse om samverkan för barn 
och ungas hälsa till kommunstyrelsen. Överenskommelsen har nu översänts 
för godkännande till bl a Nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

Överenskommelsen föreslås tecknas mellan Region Västmanland och 
kommunerna i Västmanland. Syftet med överenskommelsen är att stärka 
samverkan mellan huvudmännen i frågor som rör barn och unga.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

Nämnden godkänner, för sin del, förslag till länsgemensam 
överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa, daterad 2022- 
09-05, med tillhörande bilaga 1, under förutsättning att övriga parter fattar 
likalydande beslut.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestvrkande
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§36 Dnr NIF 2023/00044-2.2.2

Information-Nämnden för idrott, fritid och förebyggandes 
Informationshanteringsplan

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Annika Olsson, arkivarie, informerar om arbetet med att ta fram en ny 
informationshanteringsplan för nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (28)
2023-02-21

VÄSTERÅS STAD
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

§ 37 Dnr NIF 2021/00407-7.0.2

Information- Redovisning överenskommelse mellan Nämnden 
för idrott, fritid och förebyggande och RF-SISU Västmanland

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Marie Persson och Anette Fransson från RF-SISU informerar nämnden om 
verksamheten 2022 enligt överenskommelse med nämnden.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Utdraesbestvrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-02-21

19(28)VÄSTERÅS STAD
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

§38 Dnr NIF 2023/00023-1.4.2

Information- SM vecka 2024

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Stefan Brandberg, Alf Westerdahl och Sofie Lidholm, informerar nämnden 
om organisationen och arbete kring SM vecka 2024.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur U tdragsbestvrkande
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§39 DnrNIF 1821826-

Information- Redovisning undersökning kontanthantering 
Lögarängsbadet

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Maria Palm enhetschef idrott informerar nämnden om resultatet av 
undersökningen gällande kontanthantering vid Lögarängsbadet.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§40 Dnr NIF 2023/00043-7.4.1

Information- Drift av Lögarängsbadet

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Maria Palm enhetschef idrott informerar nämnden om avtal perioden 
gällande drift av Lögarängsbadet.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§41 Dnr NIF 2023/00038-7.4.3

Information- Expectrum fritid och lovverksamhet

Beslut
Nämnden tackar för informationen

Ärendebeskrivning
Torbjörn Berggren, strateg för fritid och förebyggande, informerar 
tillsammans med representanter för Expectrum learning nämnden

om Expectrums verksamhet 2022 och utvecklingstankar under 2023.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§42 Dnr NIF 2021/00357-1.7.1

Information- Uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra 
ett projekt för att öka tryggheten och attraktiviteten i Västerås 
city.

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Karin Sällberg enhetschef fritid och förebyggande tillsammans med Maria 
Martinsson från Citysamverkan informerar nämnden om det gemensamma 
arbetet som har gjorts för att skapa ett tryggare Västerås.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§43 Dnr NIF 2023/00013-1.2.3

Information från verksamheten 2023

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Mattias Dahlberg avdelningschef idrott informerar nämnden om fynd av 
båtar med TBT i våra hamnar.

Magnus Jansson verksamhetschef idrott med anledningen av hans sista 
tjänstgöring vid nämnden delade med sig av tankar om framtiden för 
Västerås idrott och det förebyggande roll idrott och föreningsliv har i barn 
och ungdomars liv.

Torbjörn Berggren strateg fritid och förebyggande informerar nämnden om: 
att förebyggarcentrum flyttar till nya lokaler på Stadshuset, arbetet kring 
sommarlovs praktik och arbete med ansökningar för sommar 
kolloverksamhet har påbörjats.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§44 Dnr NIF 2023/00036-7.5.3

Information om beslut från arbetsutskottet - Eldsjälsstipendium, 
barn- och ungdomsledarstipendium och ungledare 2022

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Totalt delas 3 stipendier ut a510 000 kr

Ett stipendium i varje kategori 2022.

Både föreningar och privatpersoner kan nominera till varje kategori som man 
vill uppmuntra inom förvaltningen. Det inkom 15 nomineringar till 
sammanlagt med en jämn spridning.

Nomineringarna har stämts av inom förvaltningen med tjänstemän inom 
idrotten samt med RF/SISU Västmanland.

Sista datum för nominering var 15 januari 2023.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

Arbetsutskottet antar förvaltningens förslag på stipendiater för 
eldsjäl, barn- och ungdomsledare och ung ledare 2022 enligt bilaga.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Arbetsutskottet fattade beslut enligt med förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2023-02-21

26 (28)VÄSTERÅS STAD
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

§ 45 Dnr NIF 2023/00039-7.4.1

Information om beslut från arbetsutskottet-Utbyte av 
ishockeysarg till ny Flexsarg

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Sargen i ABB Arena Nord är i behov att bytas. Nuvarande sarg installerades 
2013 och är inte godkänd idag för spel i hockeyallsvenskan. Kravet är att det 
installeras en flexsarg för att Västerås IK ska fortsätta att spela sina 
hemmamatcher i ABB Arena Nord.

Västerås IK har till den innevarande säsong 2022/2023 haft dispens att spela 
med nuvarande sarg.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

Arbetsutskottet godkänner hyresoffert gällande utbyte av ishockeysargen 
ABB Arena Nord.

Arbetsutskottet ger direktören i uppdrag att underteckna offerten.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Arbetsutskottet fattade beslut enligt med förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§46 Dnr NIF 2023/00022-2.6.1

Information om beslut från arbetsutskottet - Tilldelningsbeslut 
för upphandling banbeläggning Arosvallen

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Vid novembersammanträdet 2021 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att 
genomföra upprustning av Arosvallen i syfte att klara befintlig 
idrottsverksamhet under de kommande fem åren.
En del av upprustningen innefattar banbeläggning och förvaltningen därmed 
har startat upphandlingar som del i det arbete.
Upphandlingsenheten redogör för upphandlingsprocessen. Totalt har tre 
anbud inkommit. Den anbudsgivare som har lägsta totalkostnad och 
uppfyller kvalificeringen av anbudsgivare och anbud föreslås tilldelas 
uppdraget.
Efter genomförd utvärdering lämnar Kultur- Idrott- och Fritidsförvaltningen 
följande förslag till beslut

1- Arbetsutskottet antar anbud från anbudsgivare ett.
2- Arbetsutskottet ger direktör och chefen idrott teckna avtal med de 

vinnande anbuden.
3- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Arbetsutskottet fattade beslut enligt med förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enigt detta.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§47 Dnr NIF 2023/00014-1.2.3

Övriga frågor 2023

Ärendebeskrivning
Ordföranden och nämnden tackar Magnus Jansson för hans tid som 
verksamhetschef för idrott och friluftsliv, för det goda samarbetet under åren 
och önskar honom lycka till.

UtdragsbestyrkandeJusterandes signatur


