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§ 1 Dnr NIF 1809363- 

Val av justerare 

Beslut 

Jan Hammer (S) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll.  
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§ 2 Dnr NIF 1809367- 

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 

Nämnden godkänner föredragningslistan med följande ändringar: 

Moderaterna föranmäler ett nämndinitiativ under punkten Övrigt. 

Informationsärendena - "Status Sisu", "Strategiskt utvecklingsområde 

Kunskap och kompetens" samt "Omnibus idrott och filuftsliv" stryks i 

dagordningen och flyttas till nästa nämndsammanträde. 

Ärendena "Driftupphandling nya Lögarängsbadet" och "Temadag 7/3" byter 

plats med varandra i dagordningen. 

Under mötets gång beslutas att ändra ordningen på ärendepunkterna som 

följer efter ärende nr 14. De behandlas i ordningen 14, 16, 19, 22, 15, 18, 20, 

21, 23-29.  
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§ 3 Dnr NIF 1809368- 

Beslut om offentliga ärenden 

Beslut 

Beslutas att paragraferna 1-12 är offentliga.  
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§ 4 Dnr NIF 1810393- 

Anmälan av inkomna remisser och skrivelser 

Beslut 

Anmäls och läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Beslut – KS § 448 Program för personer med funktionsnedsättning 

Beslut – KS § 447 Handlingsplan Västerås stad - civilsamhället 

Beslut: Handlingsplan för ökad krisberedskap 

Beslut: Komplettering årsplan KF 2017 

Beslut: Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar 

Beslut: Program uppföljning utförare kommunal verksamhet 

Sammanträdesprotokoll NIF AU 6 december 2016 

Sammanträdesprotokoll NIF 20 december 2016 
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§ 5 Dnr NIF 1810450- 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

Anmäls och läggs till handlingarna.  
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§ 6 Dnr NIF 2016/00537-7.5 

Beslut - Föreningsstöd 2017 helt verksamhetsår 

Beslut 

Nämnden beslutar att fördela 17,5 miljoner kronor till idrottsföreningar med 

helt verksamhetsår.  

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärendebeskrivning 

82 idrottsföreningar med helt verksamhetsår har ansökt om föreningsstöd 

2017. Fem nya föreningar på barn- och ungdomssidan söker för 2017 och tre 

föreningar som sökt når inte grundkraven enligt riktlinjerna.  

Vid ansökan om föreningsstöd uppskattar föreningen andelen medlemmar 

och aktivitetstillfällen 7-20 år för nästkommande år samt beskriver hur de 

planerar att arbeta med nämndens sju beslutade parametrar. Föreningar som 

hyr egna lokaler skickar med avtal/hyresavi. Föregående årshandlingar ska 

vara inskickade innan handläggning av ansökan sker. 

20 föreningar har ökat sin verksamhet med medlemmar och/eller 

aktivitetstillfällen. 8 föreningar har minskat sin verksamhet. 4 föreningar 

som sökte 2016 har inför 2017 inte ansökt om föreningsstöd. Övriga 

föreningar ligger kvar på ungefär samma nivåer som 2016. 

Excell fil med sammanställning av förslag till beslut av föreningsstöd 2017, 

för varje enskild förening med helt verksamhetsår samt en pärm med 

underlag för hantering av föreningsstöd läggs på bordet under 

nämndssammanträdet i januari.  
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§ 7 Dnr NIF 2016/00447-7.4.1 

Beslut - Rökförbud vid idrottsanläggningar 

Beslut 

1. Nämnden beslutar att det råder förbud mot rökning vid stadens 

utomhusidrottsanläggningar med undantag för särskilt anvisade platser  

2. Förvaltningen ges i uppdrag att skapa avgränsade platser vid stadens 

utomhusidrottsanläggningar dit tobaksrökning hänvisas.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har från invånare i kommunen fått frågor kring rökning vid 

idrottsanläggningar och varför det inte är förbjudet. Frågan har konkret 

berört Råby IP. 

Det finns en lag om rökning i offentliga lokaler - tobakslagen.  Den anger att 

rökning är förbjuden i lokaler som är öppna för alla och inte enbart är till för 

slutna sällskap. Exempel på lokaler som avses är expeditioner och 

mottagningsrum hos myndigheter, postkontor, banklokaler, butiker, 

inomhustorg och serviceinrättningar som frisersalonger. Förbudet gäller även 

lokaler för "allmänna sammankomster" som till exempel konserter och 

idrottsevenemang. 

Det är den som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, annat 

utrymme eller ett område utomhus som omfattas av lagkravet för rökfria 

miljöer, som är ansvarig för att reglerna följs. (7 § tobakslagen) 

Rökning får heller inte förekomma i lokaler som i första hand är avsedda för 

verksamhet för barn eller ungdomar. 

Enligt folkhälsomyndigheten finns inga tecken på kommande förändringar 

som sänker kraven i nu gällande lagar och regler.  

 

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till Nämnden för idrott och 

friluftsliv: 

Att det råder förbud mot rökning vid stadens utomhus idrottsanläggningar 

med undantag för särskilt anvisade platser. 

Förvaltningen ges i uppdrag att skapa avgränsade platser vid stadens 

utomhusidrottsanläggningar dit tobaksrökning hänvisas.  
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§ 8 Dnr NIF 2016/00216-3.12.1 

Beslut - Avtal fritidsfartyg för boende  

Beslut 

1. Nämnden för idrott och friluftsliv beslutar att anta Upplåtelsesavtal 

avseende båtplats för fritidsfartyg med boende enligt bilaga 1 

 

2. Nämnden för idrott och friluftsliv beslutar att anta Särskilda 

bestämmelser, kopplat till Upplåtelseavtal avseende båtplats för fritidsfartyg 

med boende, enligt bilaga 2 

Ärendebeskrivning 

Utgångspunkten för detta avtal är Västerås stads beslut om att genomföra ett 

projekt kopplat till möjligheten att inom ramen för vissa särskilda och på 

förhand utvalda båtplatser tillåta fritidsfartyg med boende.  

Avtalets avgörande syfte är att upplåta sådan båtplats till fritidsfartyg för 

boende. Definitionen av särskild båtplats och fritidsfartyg med boende 

framgår av bilaga 1.   

Förvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag till beslut; 

Nämnden för idrott och friluftsliv beslutar att anta Upplåtelsesavtal avseende 

båtplats för fritidsfartyg med boende enligt bilaga 1 

 

Nämnden för idrott och friluftsliv beslutar att anta Särskilda bestämmelser, 

kopplat till Upplåtelseavtal avseende båtplats för fritidsfartyg med boende, 

enligt bilaga 2 
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§ 9 Dnr NIF 2017/00003-7.0.1 

Beslut - Verksamhetsberättelse 2016, Nämnden för idrott och 
friluftsliv 

Beslut 

Nämnden för idrott och friluftsliv beslutar godkänna verksamhetsberättelsen 

för 2016 och lägga den till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har tagit fram en verksamhetsberättelse för 2016.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 10 Dnr NIF 2016/00496-7.0.1 

Beslut - Remiss; Program för digital förnyelse 

Beslut 

Nämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget med 

ändringen att meningen "Nämnden för idrott och friluftsliv ställer sig bakom 

programmet." stryks.  

Ärendebeskrivning 

Nämnden har fått förslag till Program för digital förnyelse på remiss från 

kommunstyrelsen. Svaret ska vara lämnat senast 17 februari 2017. 

Programmet är indelat i fyra målområdet enligt de strategiska 

utvecklingsområden som är beslutade i kommunfullmäktige. Till detta är 7 

inriktningsmål och en genomförandeplan formulerade.  Programmet är 

övergripande formulerat och anger snarare en inriktning än konkreta mål. 

Nämnden för idrott och friluftsliv har inte några synpunkter på de ambitioner 

och den inriktning som anges i programmet. Det behöver dock konkretiseras 

i handlings- och aktivitetsplaner för att dess kvalité ska kunna bedömas. Inga 

uppdrag är för närvarande direkt givna nämnden. Nämnden för idrott och 

friluftsliv ställer sig bakom programmet.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 11 Dnr NIF 2016/00454-2.6.4 

Beslut - Fullmakt för stadens jurister att företräda nämnden för 
idrott och friluftsliv 

Beslut 

Fullmakt ges till chefsjurist Oscar Arnell samt stadsjuristerna Sandra Ahlbin, 

Daniel Dahlström, Emelie Eckervall, Caroline Eller, Matilda Funkquist, Åsa 

Olsson, Rossana Rothstein eller den någon av dem förordnar i sitt ställe vid 

ett eller flera tillfällen, att i domstolar, andra myndigheter eller på annat 

ställe, i varje avseende, anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan i 

mål eller ärende som faller inom nämnden för idrott och friluftslivs 

verksamhetsområde. 

Fullmakten gäller med den behörighet som följer av 12 kapitlet 14 § 

rättegångsbalken med rätt att även förkasta eller anta ackord samt att motta 

och kvittera medel, värdehandling och annan egendom.    

Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som rättegångsfullmakt.  

Ärendebeskrivning 

I Västerås stad för respektive nämnd/styrelse kommunens talan i mål och 

ärenden inom nämndens/styrelsens verksamhetsområde, det följer av stadens 

reglementen. Stadens jurister biträder samtliga nämnder/styrelser som 

ombud i mål och ärenden och ser vid behov till att externt ombud förordnas.  

Rätten att företräda nämnden/styrelsen måste kunna styrkas genom ett 

protokollsutdrag där beslut om förordnande framgår.  

Med anledning av personalförändringar behöver en ny fullmakt för stadens 

jurister utfärdas.  

Kopia till 

Stadsledningskontoret 
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§ 12 Dnr NIF 2016/00099-061 

Beslut - Driftupphandling nya Lögarängsbadet 

Beslut 

Ärendet hemligt enligt OSL §19:3  . 

  

Ärendebeskrivning 

.  

Yrkanden 

.  

Proposition 

.  
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§ 13 Dnr NIF 1810428- 

Beslut - Temadag 7/3 

Beslut 

Nämnden beslutar att lägga in en extra temadag den 7 mars 2017.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen vill bjuda in till ytterligare en temadag för nämnden, förslag 

till datum är den 7 mars 2017.  
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§ 14 Dnr NIF 2016/00378-7.4.4 

Beredning - Parkeringsavgifter för bryggplatsinnehavare samt 
parkeringsmöjligheter för arrendeinnehavare av kajplats 

Ärendebeskrivning 

Företrädare för Facebook-gruppen ”Vi som kräver fri parkering för 

bryggplatsinnehavare”, har i skrivelse mottagen den 29 november 2016 krävt 

att tekniska nämnden och nämnden för idrott och friluftsliv till säsongen 

2017 i arrendeavtalen infogar möjlighet – i mån av plats – till avgiftsfri 

parkering för ett fordon per bryggplats. 

 

Ärendet bereds i samråd med tekniska kontoret. Förvaltningarna föreslår 

likalydande svar.  
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§ 15 Dnr NIF 1810405- 

Information - Projektet Schysst Framtid 

Ärendebeskrivning 

Gisela Stockhaus och Stefan "Lillis" Jonsson från VSK Bandy informerar 

om arbetet med projektet Schysst Framtid.  
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§ 16 Dnr NIF 1810406- 

Information - Vision Rocklunda 

Ärendebeskrivning 

Pelle Johansson från Stadsledningskontoret informerar om Arenavision 

Rocklunda.  
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§ 17 Dnr NIF 1810174- 

Information - Offentlig utsmyckning Nya Lögarängsbadet 

Ärendebeskrivning 

Lina Ahtola från Konstmuseet informerar om arbetet med att ta fram 

utsmyckning i form av konst i det nya Lögarängsbadet.  
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§ 18 Dnr NIF 2017/00010-7.4.1 

Beredning - Rapport med anledning av kvinnokvällar i badhusen  

Ärendebeskrivning 

Nämnden delges utkast av rapport "Kvinnokvällar i stadens badhus". 
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§ 19 Dnr NIF 1810413- 

Information - Cykelfrågor 

Ärendebeskrivning 

Nämnden har fått skriftlig information.  
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§ 20 Dnr NIF 1810403- 

Information - Folkhälsoarbete, rapport 

Ärendebeskrivning 

Nämnden har fått skriftlig information.  
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§ 21 Dnr NIF 1810404- 

Information - Flyktingmottagning - inkluderingsarbete 

Ärendebeskrivning 

Nämnden har fått skriftlig information.  
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§ 22 Dnr NIF 2017/00004-7.0.1 

Information - Planeringsunderlag till Årsplan 2018-2021, NIF  

Ärendebeskrivning 

Direktör Anders Lerner informerar om att skriftligt underlag kommer till 

nämnden under vecka 5.  
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§ 23 Dnr NIF 1809381- 

Övriga frågor 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna lämnar in ett nämndinitiativ - "Utomhusbad till nya 

Lögarängsbadet". 
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§ 24 Dnr NIF 1809236- 

Månadsinformation 

Ärendebeskrivning 

Nämnden har fått skriftlig information.  
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§ 25 Dnr NIF 1810452- 

Direktören informerar 

Ärendebeskrivning 

Information om planerad flytt av Veteranbåtsmuséet från nuvarande lokal 

vid Kokpunkten till ny lokal. Muséet har hört av sig till förvaltningen med 

önskan om ekonomiskt stöd till hyran.  
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§ 26 Dnr NIF 1809258- 

Ordföranden informerar 

 

 


