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Frånvarande ledamöter
Jenny Boström (L)
Army Bustos Teljebäck (S) §§ 119-121
Närvarande ersättare
Anders Nilsson-Sköld (S)
Fredrik Lindholm (S)
Birgitta Åkerberg (L)
Sanna Strömstedt (M)

Övriga närvarande
Arasteh Heinemann, Nämndsekreterare
Lenny Hallgren, förvaltningens direktör
Stefan Tielinen, strateg idrott
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§119

Dnr NIF 2022/00007-1.2.3

Beslut - Val av justerare
Beslut
Anna Hård af Segerstad (M) utses att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll.
Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) föreslås att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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§120

Dnr NIF 2022/00008-1.2.3

Beslut - Godkännande av föredragningslistan och beslut om
offentliga ärenden
Beslut
- Föredragningslistan godkänns.
- Inga ärenden är offentliga under dagens sammanträde.
- Samuel Stengård (KD) och Anna Hård af Segerstad (M) anmäler ett
nämndinitiativ enligt § 123
Ärendebeskrivning
Fastställande av föredragningslistan och offentliga ärenden för dagens
sammanträde.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestvrkande
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§121

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-30

Dnr NIF 2022/00139-7.4.1

Beslut - Avtal om drift av Lögarängsbadet
Beslut
- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att förlänga uppdraget med Medley i
ett år till 2024-05-31.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerat.

Ärendebeskrivning
Medley tilldelades driften av Lögarängsbadet i och med upphandling
genomförd 2017 och drift gäller från 1 juni 2018. Avtalet är på 5+1+1 år där
staden har rätt att ensidigt förlänga avtalet. Besked om stadens önskan om att
nyttja optionen ska ske senast 12 månader före avtalets utgång 2023-05-31
vilket ger besked senast 2022-05-31.
Förvaltningen önskar att beslut tas om att förlänga avtalet med ett (1) år till
2024-05-31 och därefter ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett
underlag för eventuell ny upphandling gällande från 2024-06-01.
Det rådande konjunkturläget med ökade kostnader ger en risk för att ett
anbudsförfarande i det här läget skulle kunna bli sämre ekonomiskt för
staden då anbudsgivare tar höjd för rådande osäkerhet. En förlängning på ett
år är bästa lösningen totalt sett.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:
- Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att förlänga uppdraget med Medley i
ett år till 2024-05-31.
- Paragraf förklaras omedelbart justerat.
Yrkanden
Samuel Stengård (KD), Erik Johansson (SD), Vicki Skure Eriksson (C), Anna Hård
af Segerstad (M), Elvira Sitkevica (S), Andreas Porsvald (MP), Anders
Nilsson Sköld (S) och Birgitta Åkerberg (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.

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

Justerandes signatur

Utdraesbestvrkande
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§ 122

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-30

Dnr NIF 1820332-

Övriga frågor
Beslut
Inga övriga frågor.

Utdragsbestvrkande

jJusterandes sisnatur

ot
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§123

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-30

Dnr NIF 2022/00144-1.2.3

Nämndinitiativ omkring Badelundaåsen och Annudshögs unika
värde för Västerås friluftsliv.
Beslut
Nämndinitiativ anmäls.
Ärendebeskrivning
Nämndinitiativ från Samuel Stengård (KD) och Anna Hård af Segerstad
(M)” Nämndinitiativ omkring Badelundaåsen och Anundshögs unika värde
för Västerås friluftsliv
Vi ser med stor oro på det grovt provocerande förslag där företag nu
ansöker om att de vill etablera en soptipp i Anundshögs- och
Badelundsåsens område och även att etablera en bergtäkt i området.
Anundshög och Badelundaåsen området är ett av Västerås mest värdefulla
rekreations- och friluftsområde med en unik kulturmiljö i en stadsnära
natur. Därtill så utgör Badelundaåsen en del av Västerås vattenförsörjning
som med denna ansökan osökt leder tanken till skandalen i Skultuna
omkring sopptippsplaceringen vid Svartån när nu företag gör denna
ansökan om etablering.
För Nämnden för idrott fritid och förebyggande berör vi inte det unika
kulturvärdet eller miljöaspekten för Västeråsarnas vattenförsörjning utan vi
har ansvaret för Västeråsarnas friluftsliv och grönområde. Det är utifrån det
perspektivet vi ser att nämnden och förvaltningen omedelbart behöver vara
tydlig och agera i detta tidiga skede av företagets försök till etablering i
detta friluftsområde. Vi ser detta område som ett unikt friluftsområde där
vi ser att områdets utveckling med en etablering av en soptipp och
stenbrott kommer vara en extremt negativ påverkan på friluftslivet och
områdets unika karaktär.
Utifrån det förselsår vi
Att förvaltningen utifrån friluftsområdets unika värde för Västerås och
Västeråsarna får i uppdrag att skyndsamt skriva fram ett skrivelse som
klargör detta värde och vilken påverkan en etablering av soptipp och
bergtäkt i anslutning till Anundshög- och Badelundaområdet får för
friluftslivet i området.
Samuel Stengård (KD), Anna Hård af Segerstad (M) ”
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

, Utdraasbestvrkande
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