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§155 Dnr NIF 1809363-

Val av justerare

Beslut
Andreas Porsvald (MP) utses att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll.

Ärendebeskrivning
Andreas Porsvald (MP) föreslås att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§156 Dnr NIF 1809367-

Godkännande av föredragningslistan och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. § 169 utgår, i övrigt godkänns föredragningslistan.

2. Inga ärenden är offentliga vid dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Fastställande av föredragningslistan och offentliga ärenden för dagens 
sammanträde.

Utdraesbestyrkande
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§157 Dnr NIF 2021/00011-1.2.3

Beslut - Anmälan av inkomna handlingar

Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av inkomna remisser och skrivelser perioden 2021-06-14 till 
2021-08-16.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§158 Dnr NIF 2021/00012-1.2.3

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisningen av anmälan av delegationsbeslut för perioden 2021-06-14 till 
2021-08-16.

Justerandes signatur . Utdragsbestvrkande
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§159 DnrNIF 1812440-

Direktören informerar

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Lenny Hallgren, direktör informerar nämnden om läget under sommaren:

- lugn sommar, minskat bilbränder enligt MBR, stökig i city särskilt i 
anslutning till Vasaparken detta med anledning av nya ordningsföreskrifter 
som tillåter alkoholförtäring efter kl 17.

- brottsförebyggande arbete och trygghetsrådet

- YES AM fortgår under sommaren

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§160 Dnr NIF 2021/00103-7.4.2

Information- IOP överenskommelse angående kolloverksamhet 
med föreningen Västeråsgården

Beslut
Information förklaras mottagen.

Justerandes sienatur Utdraesbestyrkande
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§161 Dnr NIF 2021/00146-1.7.1

Beslut-Remiss, Motion från (SD) om att uppmärksamma och 
synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten

Beslut
Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen förslag till yttrande 
daterat 2021-06-09 som sitt eget och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Reservation
Erik Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
och lämnar en skriftlig reservation.

Reservation
”Skriftlig Reservation från SD:

Den som inte känner historien är dömd att upprepa den” är ett välkänt citat 
av George Santayana. Man brukar dessutom säga att kunskap är makt, ett 
välmående land och befolkning är en utbildad sådan.
Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. 
Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer - samma 
datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. År 2021 är 
det 76 år sedan. Cirka sex miljoner judar dog i Förintelsen. Också romer och 
polacker utsattes för folkmord grundade på rasistiska föreställningar. 
Dämtöver förföljde, fängslade och dödade Nazityskland tusentals andra 
människor, bland annat många funktionsnedsatta och homosexuella.

Det är bra att vi minns vad som hände människorna under styret av det 
Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet, det är viktigt att vi 
uppmärksammar denna händelse och påminner oss om att detta aldrig får 
hända igen. Lika självklart borde det vara att minnas de kommunistiska 
regimerna som har kostat närmare 100 miljoner människors liv under 
mänsklighetens historia. Diktaturen Sovjet är något som korn Norden väldigt 
nära då de brigade med vårt grannland Finland. Det berörde även oss i 
Sverige på det sättet att vi tog emot många finska b am under 30-40-talet.

Det blir än viktigare då länder i världen styrs av kommunistiska regimer än 
idag. Kommunistiska regimer råder idag bland annat i länderna: Kina, 
Kambodja, Nordkorea och Etiopien. I dessa länder dödades ungefar 94 
miljoner människor, enligt Kommunismens svarta bok. Nästan en miljon 
människor om året sedan 1917. Det är händelser vi måste uppmärksamma, vi 
får inte sopa dessa mörka kapitel i historien under mattan. Vi har för mycket 
att lära av detta. Det är viktigt för både levande och kommande generationer 
att uppmärksamma detta och se till att detta aldrig mer händer. Alla 
människor i världen har rätt att leva i frihet.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Sverigedemokraterna anser att det här är värt att uppmärksamma så att det 
aldrig inträffar igen. Det är beklagligt att den politiska majoriteten anser att 
detta inte är något att uppmärksamma.
Undertecknad av: Sofia Bendix (SD) och Erik Johansson (SD) ”

Särskilt yttrande:
Särskilt yttrande från M och KD:

Motionärerna tar upp en angelägen fråga i den tid vi lever i. Vi får inte 
glömma och inte heller blunda för de fruktansvärda övergrepp som nu sker 
och har skett under kommunismens förtryckarregimer. Kuba och Kina är 
idag två exempel på kommunistiska stater och i minnet så har vi forna 
Sovjetunionen som under stora delarna av 1900-talet utövade enorma brott 
mot mänskliga rättigheterna och raserade det mesta av vad som utgör 
demokratins värde och grunder av individens frihet och rättigheter som är 
fastlagda i FNs deklarationer om mänskliga rättigheter.

Vi skulle se att denna motion lyftes på rätt nivå, vilket är vad förvaltningen 
för fram i sitt yttrande. För frågan är viktig, och om vi inte ska riskera att 
leva i en historielöshet är den värd att tas på allvar. Frågan behöver dock tas 
på rätt beslutsnivå, i Riksdagen. Ett beslut där utifrån motionärernas 
intentioner skulle sedan kunna implementeras ned i kommunerna. Men 
utifrån rådande kommunallagen är detta inte en kommunal fråga att införa 
nationella minnesdagar.

Därav så ställer vi oss bakom förvaltningens förslag till remissyttrande 
rörande motionen med fördjupad förklaring av vårt ställningstagande med 
detta inlämnade särskilda yttrande.

Undertecknad av: Samuel Stengård (KD), Anna Hård af Segerstad (M), 
Håkan Lindberg (M), Patrik Kalander (M) och Maria Wilcsten (M)”

Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) och Ann-Christine From Utterstedt (SD) har i en 
motion med rubriken ”Motion från (SD) om att uppmärksamma och 
synliggöra kommunismens brott mot mänskligheten” föreslagit att Västerås 
stad på lämpligt sätt uppmärksammar och synliggör kommunismens brott 
mot mänskligheten, samt att Västerås stad inför en egen minnesdag för 
kommunismens brott mot mänskligheten.

Stadsledningslcontoret föreslår i ett tidigare svar ”att det inte bedöms vara en 
fråga för Västerås stad att på egen hand införa en minnesdag för 
kommunismens brott mot mänskligheten och att flera initiativ för att 
uppmärksamma frågan redan har tagits på riksnivå.”

Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen avser därmed att ställa sig bakom det 
av stadsledningen ovan angivna svar gällande nämnda motion.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut: Nämnden antar Kultur-, 
idrotts- och fritidsförvaltningen förslag till yttrande daterat 2021-6-09 som 
sitt eget och överlämnar till Kommunstyrelsen.

Yrkanden
Erik Johansson (SD) yrkar nämnden antar yttrande som följer. " Nämnden 
bedömer att förvaltningen har goda möjligheter att arbeta med förslagen i 
motionen."

Jenny Boström (L), Anny Bustos Teljebäck (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag.

Proposition
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels Erik Johansson 
(SD) förslag, dels Jenny Boström (L) och Anny Bustos Teljebäck (S) 
bifallsyrkande.

Nämnden godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs.

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till 
beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-08-24

14 (30)

§162 DnrNIF 2021/00173-1.2.3

Beslut-Nämndinitiativ från M och KD- proaktivt förebyggande 
arbete för ökad trygghet i centrumnära område

Beslut
Nämndinitiativ bifalls.

Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD), Håkan Lindberg (M), 
Patrik Kalander (M) samt Maria Wiksten (M) har i ett nämndinitiativ med 
rubriken Nämndinitiativ från M och KD- proaktivt förebyggande arbete för 
ökad trygghet i centrumnära område föreslagit att förvaltningen ser över 
möjligheterna att kunna samverka med stationshusets fastighetsägare och 
aktörer i och runt fastigheten rörande väktare och trygghetsfrågan för 
personer som reser till, från och inom staden med stationen som 
utgångspunkt.

Nämndinitiativet har den 22 juni 2021, § anmälts till Nämnden för idrott, 
fritid och förebyggande för beredning.

Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen lämnar följande förslag till beslut: 
nämndinitiativet bifalls.

Yrkanden
Anna Hård af Segerstad (M), Håkan Lindberg (M) Samuel Stengård (KD) 
och Erik Johansson (SD) bifall till förvaltningens förslag.

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

Kopia till
Samuel Stengård (KD), Anna Hård af Segerstad (M) och Håkan Lindberg 
(M)

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§163 Dnr NIF 2021/00163-1.7.1

Beslut-Remiss, Granskning av Grönstrukturplan för Västerås 
tätort och serviceorter

Beslut
Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till 
yttrande, daterat 2021-08-10 som sitt eget och överlämnar det till 
Stadsbyggnadsförvaltningen.

Särskilt yttrande
” Särskilt yttrande från M och KD:
Många grönområden och park saknar bra belysning eller känns otrygg vilket 
gör att fler undviker att vistas ute kvällstid. Därför är det viktigt att 
utformning av parker och rekreationsområden upplevs trygga att vistas i, för 
det är först då som de går att uppskattas hela året. En åtgärd här är att ha bra 
belysning i grönområden så att fotgängaren har god sikt längsmed gång- och 
cykelbanor samt promenadstråk i grönområden.
Vi ser att grönytorna i Västerås måste värnas och här kan förtätningen inte 
fortgå. Allmänhetens uppfattning om vilka områden i deras närmiljö som har 
ett högt socialt- eller rekreationsvärde behöver beaktas i högre grad än idag. 
Undertecknad av: Samuel Stengård (KD), Anna Hård af Segerstad (M), 
Håkan Lindberg (M). ”

Ärendebeskrivning
Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter har kompletterats efter 
samråd. Det färdiga förslaget, daterade 16 september 2019 var på samråd 
mellan den 16 september och 19 november 2019. Under samrådstiden inkom 
41 remissvar, varav 6 var utan erinran.

De mest förekommande inkomna synpunkterna gällde:

• grönskans betydelse för äldre och funktionshindrade invånare,

• grönskan som en pedagogisk resurs skulle utökas med grund- och 
gymnasieskolornas behov av grönytor,

• grönskan som resurs för friluftsliv,

• grönskans värde ur sociala aspekter

• grönskan ur bamrättsperspektiv 

Följande punkter behöver mer inventering:

• Naturvårdsverket har nyligen tagit fram en vägledning om kommunal 
friluftlivsplanering samt en metod för kartläggning av naturområden för 
friluftsliv. Denna vägledning introducerades av naturvårdsverket under 
perioden grönstrukturplanen var på remiss. Tjänstepersoner från 
Stadsbyggnadsförvaltningen och Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har

Utdragsbestvrkande
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testat metoden i samband med inventeringar vid Bjurhovda och Badelunda. 
Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Kultur-, idrotts- och 
fritidsförvaltningen bör utföra en kommuntäckande kartläggning av vilka 
områden används för friluftsliv. Resultatet bör läggas till grönstrukturplanen 
i framtiden som en ny parameter.

• Stadsbyggnadsförvaltningen har diskuterat hur man kan kartlägga 
grönområden ur sociala aspekter. Detta har visat sig vara ett komplex fråga. 
En enkel inventering kan utförs i samband med stadsdelsanalyser, men 
endast ett antal frågor kan ställas för ett begränsat område. Tjänstepersoner 
från Stadsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med tjänstepersoner från 
Teknik- och fastighetsförvaltningen diskuterat behovet av en större 
sociotopinventering som kan ställa fler frågor och utveckla dessa och därmed 
ge inte bara information som kan bidra till bättre planering med även ge 
bidra till bättre förvaltning och skötsel av grönområden. Resultatet av en 
sociotopinventering kan läggas till grönstrukturplanen i framtiden som en ny 
parameter. Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Teknik- och 
fastighetsförvaltningen bör utföra sociotopinventeringar för att kartlägga 
invånares användning av grönområden.

• Barnkonventionen blev svensk lag 2020-01-01 och det betyder att man 
genom en bamkonsekvensanalys ska säkerställa att bams rättigheter finns 
med i beslutsfattande. Då detta är så nytt kommer att vara nödvändigt för 
Stadsbyggnadsförvaltningen att utveckla en ”bamkonselcvensanalysprocess” 
som kan appliceras till planeringsprocessen. I samband med att nya planer 
tas fram kommer det att utföras bamkonsekvensanalyser. Grönstrukturplanen 
har lyft in ett antal faktorer som berör barn i värderingsparametrama som 
kommer att fungera som underlag till dessa analyser. Fler faktorer som berör 
barn kan lyftas in i värderingsparametrama och dessa kan utvecklas eller 
läggas till allteftersom man lär sig mer om bamkonsekvensanalyser.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C), Army Bustos Teljebäck (S) yrkar bifall till 
förvaltningen förslag till beslut.

Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD) och Håkan Lindberg 
(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och lämnar ett särskilt 
yttrande från M och KD.

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

Kopia till
Stadsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sienatur Utdrassbestvrkande
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§164 Dnr NIF 2021/00258-1.7.1

Beslut-Remiss, Samråd gällande detaljplan för del av Västerås 
2:70 och Västerås 2:1 m.fl., Stallhagen, Dp 1914

Beslut
Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till 
yttrande, daterat 2021-06-30 som sitt eget och överlämnar vidare till 
Stadsbyggnadsförvaltningen.

Särskilt yttrande
” Särskild yttrande från M och KD Det är bra att Fridnässkolan kan vara 
kvar. Vi ser fortsatt att hänsyn bör tas till de intilliggande låga husen, ny 
bebyggelse behöver hållas i acceptabel höjd. Med en effektiv och balanserad 
bebyggelse får vi ett område som även bevarar höga kulturvärden. 
Undertecknad av: Samuel Stengård (KD), Anna Hård af Segerstad (M), 
Håkan Lindberg (M). ”

Ärendebeskrivning
Enligt planbeskrivningen är syftet med planen med detaljplanen att pröva 
lämpligheten att kunna komplettera stadsdelen Stallhagen med en utökning 
av skolverksamheten som finns idag på området Fridnäs. Utökning av 
skolverksamheten ska inrymma lämplig storlek för ny skolbyggnad samt 
skolgård inom del av Västerås 2:70. Enligt planbeskrivningen är även syftet 
med detaljplanen att pröva lämpligheten att möjliggöra för nya bostäder 
inom Västerås 2:1. Enligt planbeskrivningen ska den nya bebyggelsen ta 
hänsyn till områdets höga kulturvärden och riksintresset för kulturmiljövård.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till 
yttrande, daterat 2021-06-30 som sitt eget och överlämnar vidare till 
Stadsbyggnadsförvaltningen.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C), Anny Bustos Teljebäclc (S) yrkar bifall till 
förvaltningen förslag till beslut.

Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD), Håkan Lindberg (M) 
yrkar bifall till förvaltningen förslag till beslut och lämnar ett särskilt 
yttrande från M och KD.

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

Kopia till
Stadsbyggnadsförvaltningen

Utdragsbestvrkande
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§165 Dnr NIF 2021/00159-7.1.4

Beslut -Barnkonsekvensanalys av föreningsstödet
Ärenden ajourneras från 14:15 till 14:50

Beslut
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

- att införa annan könsidentitet på ansökan och statistik som förs varje år för 
det årliga föreningsstödet.

- att förtydliga frågeställningar i ansökan, årligt föreningsstöd och 
arrangemang och projektstöd utifrån analysen med relevanta artiklar.

- att nya riktlinjer och information på hemsidan, enligt bilaga 1 och 2 antas

- att nya riktlinjer för uppföljning och granskning enligt bilaga 3 antas

- att vidare undersöka möjligheten att få in frågeställningar i enkäter och 
undersökningar gällande föreningsaktiva barn och unga i våra olika 
stadsdelar i Västerås.

Särskilt yttrande:
” Särskilt yttrande från M och KD:
Ett omfattande och genomarbetat förslag utifrån stadsledningens uppdrag till 
förvaltningen att utifrån att barnkonventionen blev lag per 1 januari 2020 har 
nu arbetats fram. Detta med beaktande utifrån den nya lagen och även 
önskemål, från en del föreningar som inte har könsuppdelade verksamheter 
så som ridsport och slcytte.

Vår betänklighet som vi vill ge uttryck för rör ”införandet av annan 
könsidentitet på ansökan och statistik som förs varje år för det årliga 
föreningsstödet”. Vi ser med viss oro på att utifrån barnkonventionen, där vi 
utgår att barn ska få vara barn, att just dessa små bam riskerar att dras in i 
statistik och diskussioner över deras könstillhörighet. 5-6 åringar ska inte 
behöva riskera vid statistikrapportering möta en politiserad teoretisk 
könsdiskussion utifrån den pågående lcönsidentitetsdebatten. Vi vill även 
belysa att denna frågeställning inte är något som Riksidrottsförbundet 
efterfrågar i statistikunderlag.
Slutligen vill vi med emfas påtala att detta inte är en markering om att vi inte 
kraftfullt står upp för olikheter som i denna debatt gärna tillskrivs de som 
ställer frågor eller utrycker någon form av avvikande reflekterande tanke 
utifrån rådande samhällsdebatts majoritet.
Undertecknad av: Samuel Stengård (KD), Anna Hård af Segerstad (M), 
Håkan Lindberg (M). ”

Reservation:
Erik Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Utdrassbestyrkande
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Ärendebeskrivning
Västerås stad har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla bam 
och unga får sin rättigheter tillgodosedda. På uppdrag av stadsledning har 
alla förvaltningar fått i uppdrag att se över sin verksamhet utifrån att 
bamrättlagen blivit lag från 1 januari 2020 och att göra en översyn att 
uppdragen förvaltningen har som berör bam utförs enligt barnkonventionen. 
Genom att riktlinjer uppdateras och blir mer bamrättsbaserade så säkerställer 
förvaltningen att stödet fördelas utefter den nya lagen. Fördelningen av 
föreningsstödet följer i stort bamrättslagen men med större tydlighet och 
kravställning säkerställs en mer korrekt fördelning. Att en översyn görs och 
att det sker en uppdatering som är mer tydlig och beskrivande ger 
föreningarna ett stöd till hur de skall arbeta ute i verksamheten som är i linje 
med bamrättslagen.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

- att införa annan könsidentitet på ansökan och statistik som förs varje år för 
det årliga föreningsstödet.

- att förtydliga frågeställningar i ansökan, årligt föreningsstöd och 
arrangemang och projektstöd utifrån analysen med relevanta artiklar.

- att nya riktlinjer och information på hemsidan, enligt bilaga 1 och 2 antas

- att nya riktlinjer för uppföljning och granskning enligt bilaga 3 antas

- att vidare undersöka möjligheten att få in frågeställningar i enkäter och 
undersökningar gällande föreningsaktiva bam och unga i våra olika 
stadsdelar i Västerås.

Yrkanden
Erik Johansson (SD) yrkar avslag på första att-satsen.

Anny Bustos Teljebäck (S), Andreas Porsvald (MP) och Jenny Boström (L) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut i sin helhet och avslag på 
Erik Johanssons (SD) yrkande.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två yrkande dels Erik Johansson (SD) 
yrkande avseende första attsatsen, och dels Army Bustos Teljebäck (S), 
Andreas Porsvald (MP) och Jenny Boström (L) yrkande.

Ordföranden frågar nämnden om detta och finner att nämnden beslutar enligt 
med förvaltningens förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande
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§166 Dnr NIF 2021/00151-1.7.1

Beslut-Remiss, Regional Idrottsplan

Beslut
- Nämnden antar kultur-, idrott- och fritidsförvaltningens förslag till 
yttrandet daterat den 2021-07-09 och överlämnar det till region 
Västmanland.

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Region Västmanland har i sitt folkhälsoarbete beslutat att arbetat fram en 
Regional Idrottsplan för Västmanlands tio kommuner och vara till för 
näringsliv, organisationer och enskilda människor för utvecklingen av 
idrotten. Tillsammans med RF-SISU Västmanland, via dialogmöten och 
politiska inspel har en remissupplaga skapats och den är nu ute för en dialog 
och för att få inspel och tankar i utformandet.

I samarbete med stadsledning har förvaltningen upprättat ett remissvar från 
Västerås Stad på den Regionala Idrottsplanen.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

- Nämnden antar kultur-, idrott- och fritidsförvaltningens förslag till 
yttrandet daterat den 2021-07-09 och överlämnar det till region 
Västmanland.

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Vicki Slcure Eriksson (C) och Army Bustos Teljebäck (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut, och tilläggs yrkar att yttrandet kompletteras 
med:

” Att habiliteringen behöver ta ett större folkhälsoansvar, samverka med 
föreningar som erbjuder parasporter och ha ett tydligt fokus på att bidra till 
att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att 
idrotta.

De föreslagna mätpunkterna på sidan 18 ligger för långt fram i tiden och 
behöver tätare intervall.”

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

Kopia till
Kommunstyrelsen 

Region Västmanland
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§167 Dnr NIF 2021/00259-7.4.1

Beslut-Uppdrag drift Fredriksbergsbadet

Beslut
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag på lösning 
gällande organisation för drift av Fredriksbergsbadet från sommaren 2022.

Reservation
Anna Hård af Segerstad (M), Håkan Lindberg (M) och Samuel Stengård 
(KD) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en särskilt yttrande.

Särkilt yttrande
” Särskilt yttrande från M och KD:

Vi moderater och kristdemokrater har under hela processen aviserat att vi 
inte stödjer en byggnation av Fredriksbergsbadet. Nu ser vi dessutom att nya 
investeringar och kostnader tillkommer. Det här är tyvärr inte ett beslut som 
ger mest nytta för skattebetalarnas pengar.
Undertecknad: Anna Hård af Segerstad (M), Håkan Lindberg (M) och 
Samuel Stengård (KD) ”

Ärendebeskrivning
Fredriksbergsbadet står klart månadsskiften april-maj 2022 och överlämnas 
till förvaltningen för vidare drift. Historiskt har det varit olika driftsformer 
men under perioden närmast fram till branden 2017 har det legat som ett 
uppdrag kopplat till driften av Lögarängsbadet och Kristiansborgsbadet.

Organisatoriskt har badet bemannats med badvakter från stadens två bad i 
egen regi, vissa år med stöd av fritidsgårdsverlcsamheten, och ansvaret har 
legat på badchef som haft arbetsledare stationerade på Fredriksbergsbadet.

Badet har som regel varit öppet under det tio veckor långa sommarlovet. 
Material för att hantera praktisk drift som redskap, bottensug etc. har flyttats 
från det sommarstängda Kristiansborg till Fredriksberg.

I och med att egen regi saknas då Kristiansborg sålts och Lögarängsbadet 
ligger på privat entreprenör måste en ny driftsform arbetas fram, det med 
inriktning på en säker hantering av badet. Nytt material för drift måste 
införskaffas.

Organisationen med ansvar för badet ska arbeta utifrån gällande regler för 
bad med inriktning på säkerhet och service, utbildning av personal och 
införskaffande av material som krävs för drift.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Det nya Fredriksbergsbadet får en renoverad bassäng samt en café/entrédel 
som behöver bemannas under badets öppettider. Utrymmen ska städas och 
bassänger ska klara regler för vattenkvalitet.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag på lösning 
gällande organisation för drift av Fredriksbergsbadet från sommaren 2022.

Yrkanden
Anny Bustos Teljebäck (S), Vicki Slcure Eriksson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut.

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§168 Dnr NIF 2021/00135-1.2.3

Information- Återkoppling från Medley gällande kontantfritt 
Lögarängsbadet

Beslut
Nämnden ställer sig bakom det särskilda yttrandet från Jenny Boström (L).

Särskilt yttrande:
Särskild yttrande från majoriteten:

Det är väl känt att den digitaliserade hanteringen växer och att vi går mot ett 
kontantfritt samhälle, men vi är inte där ännu. Därför tycker vi att Medleys 
ställningstagande med att sluta med kontanthantering är problematiskt. Det 
finns de som idag inte har möjlighet till kortbetalning eller swish, men som 
är den grupp i samhället som troligtvis skulle behöva tillgång till badet som 
mest. Även äldre väljer i större utsträckning att betala med kontanter.

Eftersom kontantbetalning inte finns reglerat i avtalet mellan kommunen och 
Medley kan vi i nämnden inte ställa detta som krav, detta tycker vi är 
olyckligt.

Anna Hård af Segerstad (M), Samuel Stengård (KD), Håkan Lindberg (M), 
Erik Johansson (SD) ställer sig bakom majoritetens särskilda yttrande.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§169 Dnr NIF 2021/00044-2.5.0

Information- Revidering årsplan 2022

Beslut
Ärendet utgår.
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§170 DnrNIF 2021/00286-1.3.7

Information- Skrivelse gällande felaktiga planstorlekar och mål 
inom fotbollen

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Skrivelsen kommer besvaras av nämnden vid nästa sammanträde.

Ärendebeskrivning
Nämnden har fått en skrivelse från Fotbollsalliansen gällande felaktiga 
planstorlekar.

Utdragsbestvrkande
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§171 Dnr NIF 2021/00037-2.6.1

Information- Byggnation fritidsbåtshamn Lövudden

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Karin Spets strateg idrott informerar nämnden om pågående upphandling 
med beslut i september.

Justerandes signatur Utdrassbestyrkande
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§172 Dnr NIF 2021/00134-2.6.1

Information- Upphandling, Drift fritidsbåtsuppställningsplatser 
Gäddeholm

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Karin Spets strateg idrott informerar nämnden om pågående upphandling 
avseende båtuppställning på Gäddeholm.
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§173 Dnr NIF 2020/00005-1.3.3

Information från verksamheten

Beslut
Information förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Magnus Jansson verksamhetschef idrott informerar nämnden om idrotts- och 
friluftslivsverksamheten under sommaren.

Åsa Sundgren Häggberg, verksamhetschef fritid och förebyggande, 
informerar nämnden om lägget under sommaren, öppna förskolan böljar 
utomhus från den första september. Förutom stölcet i Vasaparken så har läget 
över lag varit lugnt i bostadsområdena och många sommarlovsaktiviteter har 
skett i nära samarbete med civilsamhället.
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§174 Dnr NIF 1812441-

Övriga frågor

Beslut
Inga övriga frågor.

Justerandes siRnatur UtdraRsbestvrkande


