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Nämnden för idrott och friluftsliv 
 
Kallelse och föredragningslista 
 

Enligt uppdrag  Ordförande Hans Stergel 
 
Sammanträdesdatum             24 februari 2015 
 
Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 
 
Ledamöter Ordförande Hans Stergel (C) 
 1:e vice ordförande Johanna Pettersson (S) 
 2:e vice ordförande Anna Hård af Segerstad (M) 
 Jan Hammer (S) 
 Mikael Vilbaste (MP) 
 Eric Söderberg (KD) 
 Fredrik Rosqvist (M) 
 Jenny Boström (FP) 
 Patric Sjölund (SD) 
 
Ersättare Birgitta Jansson (S) 
 Tony Lönn (S) 
 Ann-Christine Björkman (S) 
 Anne-Lie Hallkvist (C) 
 Tobias Löfgren (KD) 
 Christian Pettersson (M) 
 Sofia Abrahamsson (M) 
 Ingrid Högsberg (FP) 
 Daniel Johansson (SD) 
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1.  
Allmänhetens frågestund 
 
 
 
2.  
Val av justerare 
 
Förslag till beslut: 
Jenny Boström (FP) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll. 
 
 
3.  
Godkännande av föredragningslistan 
 
 
4.  
Beslut om offentliga ärenden 
 
Förslag till beslut: 
Beslutas att ärende 1 - 15 är offentliga. 
 
 
5.  
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Redovisning av delegationsbeslut fattade för nämnden för idrott och 
friluftsliv. 
 
 
6.  
Anmälan av handling/inkomna skrivelser 
 
Sammanträdesprotokoll NIF 27 januari 2015, bifogas 
Sammanträdesprotokoll NIF AU 10 februari, bifogas 
 
 
7. Dnr: 2015/27-NIF  
Beredning - Strategisk budget 2016-2018 för nämnden för idrott 
och friluftsliv 
 
Ärendebeskrivning 
Controller Micaela Lantz informerar om budgetprocessen för nämndens 
strategiska budget 2016-2018. 
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8. Dnr: 2014/929-KIFN  
Beslut - Föreningsledarstipendium 2015 
 
Förslag till beslut: 
Nämnden för idrott och friluftsliv ställer sig bakom förvaltningens förslag 
till stipendiater. 
 
Ärendebeskrivning 
Under november och december 2014 har ansökningsblankett till 2014 års 
föreningsledarstipendium, inom kultur-, idrotts- eller fritidsverksamheter, 
legat ute på hemsidan. En notis har funnits i Västmanlands länstidning och 
föreningar har fått mejl om att det är dags att nominera ledare. Stipendiet 
är på 10 000 kr per ledare, i syfte att ge ledaren möjlighet att 
vidareutvecklas i sitt ledarskap. 
 
Tolv nomineringar har kommit in till 2014 års ansökan om 
föreningsledarstipendium. Av de nominerade är fem personer från kultur- 
och fritidsföreningar samt sju personer från idrottsföreningar. Två av de 
nominerade är kvinnor och tio är män. 
 
En jury inom förvaltningen har efter fastställda kriterier valt ut sex 
stipendiater, varav två personer inom samma förening vilka föreslås dela 
på ett stipendium. Utöver fastställda kriterier har juryn i val av förslag till 
stipendiater vägt in jämställdhet, åldersspridning, bredd inom barn- och 
ungdomsverksamhet samt mångfald. 
 
Referenser internt inom förvaltningen och externt hos aktuell förening 
samt hos Västmanlands idrottsförbund, har tagits gällande de föreslagna 
stipendiaterna. 
 
Handlingarna delas ut på sammanträdet. 
 
 
9. Dnr: 2015/6-NIF  
Beslut - Delegationsordning för nämnden för idrott och 
friluftsliv 
 
Förslag till beslut: 
Nämnden för idrott och friluftsliv godkänner den föreslagna 
delegationsordningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Huvudsyftet med delegering är att avlasta en nämnd från mindre viktiga 
beslutsärenden. En nämnd får uppdra åt utskott, ledamot, ersättare eller åt 
en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. Delegering innebär med andra ord en överföring av 
självständig beslutanderätt. 
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10. Dnr: 2015/28-NIF  
Beslut - Reglemente för nämnden för idrott och friluftsliv 
 
Förslag till beslut: 
Nämnden för idrott och friluftsliv beslutar sända ärendet till 
kommunfullmäktige med anhållan om ändring i nämndens reglemente 
enligt följande: §1punkter: 
2 Regler och riktlinjer för tilldelning av kommunens stipendier till 
föreningsledare. 4 Föreningsstöd till idrottsföreningar. 5 Avgifter vid 
anläggningar inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Ärendebeskrivning 
Reglemente för nämnden för idrott och friluftsliv beslutades av 
kommunfullmäktige vid sammanträde 20 oktober 2014 §250. Nämnden 
framför nu önskemål om förtydligande gällande delar av uppdraget. Detta 
gäller dels tilldelning av stipendier till föreningsledare, stöd till 
idrottsföreningar samt avgifter vid nämndens anläggningar. 
 
 
11. Dnr: 2015/8-NIF  
Beslut - Redovisningsplan för nämnden för idrott och friluftsliv 
 
Förslag till beslut: 
Nämnden för idrott och friluftsliv antar föreliggande redovisningsplan att 
börja gälla från och med 1 januari 2015. 
 
Ärendebeskrivning 
Allmänt 
Enligt arkivlagen (SFS 1990:782) och offentlighets- och sekretesslagen 
(SFS 2009:400) ska varje myndighet bland annat upprätta en beskrivning 
av myndighetens allmänna handlingar. Syftet med denna är att genom att 
redovisa vilka handlingar som kan förekomma hos en myndighet, 
underlätta och möjliggöra för allmänheten att ta del av dessa. Begreppet 
allmänna handlingar är mediaoberoende och gäller alltså bland annat både 
pappershandlingar och digitala handlingar/upptagningar. 
 
Inom Västerås Stad utgörs beskrivningen dels av en blankett där 
myndighetens organisation framgår och dels av en redovisning av 
myndighetens allmänna handlingar (redovisningsplan). Planen tar upp 
vilka rutiner och vilka handlingar som kan finnas och den ska följaktligen 
hållas aktuell och i möjligaste mån visa faktiska förhållanden. Planen 
anger dessutom om handlingar ska diarieföras eller ej, ger information om 
förvaring och vissa handlingstypers eventuella sekretess samt 
handlingarnas gallringsfrist. Redovisningsplanen är mediaoberoende och 
såväl digitala som pappersbaserade allmänna handlingar redovisas. 
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Gallring 
Att gallra innebär förstörande av allmän handling. Enligt Arkivlagen får 
allmän handling förstöras under förutsättning att man beaktar att arkiven är 
en del av vårt kulturarv samt att de handlingar som dock bevaras 
tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, forskningens behov 
samt behovet av information för förvaltningen och vid rättsskipning. När 
det gäller digitala handlingar sker gallring då man till exempel vid 
konvertering eller överföring av data förlorar sökmöjligheter och data samt 
förlorar möjlighet att fastställa handlingar autenticitet och att göra viss 
sammanställning av data. 
 
Gallring innebär i sig en inskränkning av offentlighetsprincipen och beslut 
därom ska därför fattas av varje ansvarig myndighet. En redovisningsplan, 
där ju gallringsfrister anges, gäller alltså inte förrän den antagits av 
respektive nämnd/styrelse. 
 
Utarbetande av redovisningsplan alt. Revidering av redovisningsplanen 
Redovisningsplanen ska alltså redovisa faktiska förhållanden och 
återspegla förekomsten av handlingar i verksamheten. Detta innebär att 
upprättad plan med jämna mellanrum måste ses över för att hållas aktuell. 
 
Översynen har genomförts av kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen i 
samråd med Stadsarkivet.  
 
Ett förslag till ny redovisningsplan föreligger således och de nya 
instruktionerna föreslås börja gälla från och med 2015-01-01. 
 
 
12. Dnr: 2015/7-NIF  
Beslut - Nämnden för idrott och friluftslivs friluftsråd 
 
Förslag till beslut: 
Nämnden för idrott och friluftsliv beslutar uppdra till förvaltningen att 
bilda friluftsråd samt godkänna friluftsrådets uppdrag och funktion. 
 
Ärendebeskrivning 
I nämndens ”Handlingsplan för friluftsliv i Västerås kommun” beslutades 
att ett friluftsråd skall bildas. Syftet med friluftsrådet är att representanter 
från föreningar, västeråsare, näringsliv, tjänstemän och politik får en 
mötesplats för dialog och samverkan. Rådet kan fungera som 
referensgrupp inför planering och beslut. 
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13. Dnr: 2015/37-NIF  
Beslut - Kommunikationsstrategi för nämnden för idrott och 
friluftsliv 
 
Förslag till beslut: 
Nämnden för idrott och friluftsliv beslutar uppdra till förvaltningen att i 
samråd med arbetsutskottet ta fram en kommunikationsstrategi för 
nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
För att understödja den nyinrättade nämnden för idrott och friluftslivs 
arbete och identitet i kommunen finns behov av att ta fram en 
kommunikationsstrategi för information om beslut och verksamhet, rutiner 
och talespersoner vid olika situationer och utvecklingen av nämndens 
varumärke. Kommunikationsstrategin ska tas fram av förvaltningen i 
samråd med nämndens arbetsutskott och presenteras för nämnden vid 
sammanträde den 26 maj 2015. 
 
 
14. Dnr: 2015/38-NIF  
Beslut - Idrottsmöte 2015 
 
Förslag till beslut: 
Nämnden för idrott och friluftsliv beslutar uppdra till förvaltningen att i 
samråd med arbetsutskottet anordna Idrottsmöte 2015. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden för idrott och friluftsliv är, sedan hösten 2014, en ny nämnd med 
ansvar för idrottsanläggningar, bad, fritidsbåthamnar med mera. Nämnden 
ansvarar även för föreningsstöd till idrottsföreningar, stipendier till 
föreningsledare och lotteritillstånd. 
Som ett led i upplägg av nämndens arbete och profilering ska en workshop 
anordnas dit politiker, tjänstemän, förenings- och förbundsrepresentanter 
inbjuds. Syftet med workshopen är att tillsammans identifiera de områden 
nämnden behöver fokusera på under mandatperioden. 
 
 
15. Dnr: 2015/25-NIF  
Beslut - Nämndinitiativ - Inför allmänhetens löpning 
 
Förslag till beslut: 
Nämnden för idrott och friluftsliv beslutar att under 2015 upplåta tider för 
allmänhetens löpning på Arosvallen. 
 
Ärendebeskrivning 
Anna Hård af Segerstad (M), Jenny Boström (FP), Christian Pettersson 
(M), Sofia Abrahamsson (M), Ingrid Högsberg (FP) och Fredrik Rosqvist 
(M) har lämnat in ett nämndinitiativ till Nämnden för idrott och friluftsliv 
med benämningen ”Inför allmänhetens löpning”.  
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Nämndinitiativet handlar om att öppna upp Arosvallen och Wenströmska 
IP:s löparbanor för allmänheten, precis som sker med allmänhetens 
skridskoåkning. Tider ska annonseras på stadens hemsida. Det bör noteras 
att det också kommit ett e-förslag på samma idé.  
 
Förslagsställarna pekar på att många springer i Västerås, i motionsspår, på 
cykelbanor eller i skogen. Att få möjlighet att löpträna/promenera på 
stadens friidrottsanläggningar har också en trygghetsaspekt samtidigt som 
det främjar goda vanor hos barn och vuxna samt bidrar till positiv fysisk 
aktivitet. Det bör även noteras att Stockholms stad har öppnat upp flera 
anläggningar för detta ändamål. 
 
 
 
 
 
Här slutar sammanträdets öppna del. 
 
 
 
 
 
16. Dnr: 2014/10-NIF  
Beslut - Remissvar till motion från (V) om Bostäder för idrotten 
 
Förslag till beslut: 
Nämnden för idrott och friluftsliv ställer sig bakom förvaltningens yttrande 
och överlämnar det till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet i Västerås har i sin motion, ”Bostäder för idrotten”, lyft 
frågan om innebandyn och friidrottens behov av nya ändamålsenliga 
arenor. Samtidigt pekar man på problemet i staden med bostadsbrist. Man 
presenterar en lösning för att tillgodo se ovanstående behov, nämligen 
exploatering av Arosvallen och på sikt fastigheten längs Kungsängsgatan 
där idag friidrottshallen finns.  
 
Genom att exploatera Arosvallen kan man med de uppkomna intäkterna 
iordningsställa en elitinnebandyarena/friidrottsarena, och genom att 
exploatera friidrottsfastigheten på Kungsängsgatan kan man med de 
uppkomna intäkterna iordningsställa nya arenor för friidrotten. 
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17. Dnr: 2015/11-NIF  
Beslut - Remissvar till ”Utvecklingsplan för att förbättra den 
psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2015-2018 - 
Västmanlands Kommuner och Landsting” 
 
Förslag till beslut: 
Nämnden för idrott och friluftsliv ställer sig bakom förvaltningens yttrande 
och överlämnar det till stadsledningskontoret. 
 
Ärendebeskrivning 
Stadsledningskontoret har beslutat remittera förslag till 
”Överenskommelse om samverkan kring utvecklingsplan för att förbättra 
den psykiska hälsan hos barn och unga åren 2015-2018” till nämnden för 
idrott och friluftsliv.  
Västmanlands kommuner & landstings styrelse har fattat beslut om att 
godkänna en överenskommelse om en utvecklingsplan med fokus på att 
förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga samt rekommendera 
kommuner och landsting att anta överenskommelsen om 
utvecklingsplanen. Planen är en fortsatt utveckling av den folkhälsostrategi 
som kommunerna, landstinget och Länsstyrelsen ställt sig bakom. 
 
 
18.  
Information 
1. Information om e-förslag  
2. Information om arena för innebandy i Västerås  
3. Information om lägesrapport för idrotten i Västerås 
4. Information om Vedbobacken 
5. Information om anläggningar 
6. Information om ”Game plan 2018” 
7. Information om informationssäkerhetsutbildning 
 
 
19.  
Övriga frågor 
 
 
20.  
Direktören informerar 
 
 


