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Vid protokollet 
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JhmÅjP-
Vid protokollet Arasteh Heinemann

Justeras

Paragrafen förklaras omedelbart justerat.
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Justeringsdatum 2022-04-25
Anslagsdatum 2022-04-25
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4(23)

§77 Dnr NIF 2022/00007-1.2.3

Beslut - val av justerare

Beslut
Erik Johansson (SD) utses att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll.

Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) 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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Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-19

5(23)

§78 Dnr NIF 2022/00008-1.2.3

Beslut - Godkännande av föredragningslistan och beslut om 
offentliga ärenden

Beslut
1. Föredragningslistan godkämis.

2. §§ 77-87 är offentliga under dagens sammanträde.

3- § 92 utgår

Ärendebeskrivning
Fastställande av föredragningslistan och offentliga ärenden för dagens 
sammanträde.

Erik Johansson (SD) anmäler ett nämndinitiativ enligt §96.

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

Justerandes signatur Utdraasbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-19

6(23)

§79 Dnr NIF 2022/00004-1.2.3

Beslut - Anmälan av inkomna handlingar

Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av inkomna remisser och skrivelser perioden 2022- 03-14 till 
2022-04-12.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-19

7(23)

§80 Dnr NIF 2022/00005-1.2.3

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Redovisningen av anmälan av delegationsbeslut för perioden 2022- 03-14 till 
2022-04-12.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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8(23)

§81 Dnr NIF 1812440-

Direktören informerar

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Lenny Hallgren, direktör Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 
informerar nämnden om att det allmänna läget i förvaltningen är gott och att 
många verksamheter nu är i full gång och återhämtat sig efter covid 19- 
pandemin, antalet personer som kommer till Västmanland med anledning av 
kriget i Ukraina har minskat något och veckomöten och rapporter kommer 
nu varannan vecka, i nuläget är Magnus Jansson, idrottschef, stabschef och 
biträdande stabschef är Dietmar Schneider, verksamhetschef fritid och 
förebyggande.

Simon Edvardsson stadsjurist informerar nämnden om drift Vedbobacken.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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9 (23)

§82 Dnr NiF 2022/00009-1.4.2

Beslut - Månadsrapport mars 2022

Beslut
Nämnden tar del av månadsrapport per sista mars och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.

Ärendeb eskrivning
Från och med 2019 ska alla nämnder i staden redovisa månadsrapport till 
kommunstyrelsen över det ekonomiska utfaller i förhållande till budget.

Månadsrapportering till kommunstyrelsen görs per februari, mars, maj, 
september, oktober och november.

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

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

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-19

10(23)

§83 Dnr NIF 2022/00034-7.5.2

Beslut - Fördelning föreningsstöd idrott brutet verksamhetsår 
2022

Beslut
- Nämnden antar förvaltningens förslag att fördela 5 534 019 kronor till 23 
föreningar med bmtet verksamhetsår.

- Paragrafen förklaras omedelbart justerat.

Ärendebeskrivning
23 föreningar med brutet verksamhetsår har ansökt om föreningsstöd 2022.

Västerås Squash Club vill avvakta ett år innan de ansöker om årligt 
föreningsstöd.

Vid 2021 år ärende skrev förvaltningen att upplevelsen är att den 
ekonomiska delen som är avsatt i budget för föreningsstödet inte kommer 
räcka när verksamheten är i gång igen 2022.

Detta har bekräftats vid handläggningen som är gjord utifrån tidigare satt 
nivå vilket nu kräver en noggrann avstämning mot medlemmar och 
alctivitetstillfällen på detaljnivå för att hålla sig inom ramen av budget.

Föredelning av föreningsstödet är gjord på bästa sätt utifrån ett 
bamrättsperspektiv.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

- Nämnden antar förvaltningens förslag att fördela 5 534 019 kronor till 23 
föreningar med bmtet verksamhetsår.

- Paragrafen förklaras omedelbart justerat.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningen 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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§84 Dnr NIF 2022/00038-1.7.1

Beslut - Motion från (M) om fördjupat samarbete med 
föreningslivet om barns aktivitet

Beslut
Nämnden för idrott, - fritid och förebyggande antar förslag till yttrande som 
sitt eget och översänder det till kommunstyrelsen som sitt remissvar

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2022-02-08 uppdragit åt nämnden för idrott, - fritid 
och förebyggande att avge yttrande över motion från (M) om fördjupat 
samarbete med föreningslivet om barns aktivitet” diarier nr KS 2022/00162- 
6.0.2. Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-05-13

Motionen handlar om ett koncept som bedrivs i Ängelholm som heter 
Aktivitet förebygger.

Det är ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det 
förebyggande arbetet sätts i fokus

Motionärens förslag är:

1. Att Grundskolenämnden undersöker möjlighet att starta ett liknande 
projekt i Västerås.

2. Att undersöka möjlighet till att söka olika bidra för detta.

3. Att starta med några skolor på försök där eleverna är i störst behov av 
aktiviteter för trygghet och förebyggande.

4. Att efter en provperiod på ett år utvärdera resultatet.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

Nämnden antar yttrande daterat 2022-03-25 som sitt eget 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

Grundskolenämnden

Utdraasbestyrkande



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 2022-04-19

§ 85 Dnr NIF 2022/00060-1.7.1

Beslut - Remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för 
del av Västerås 3:17 och 3:18, Finnslätten, Dp 1949

Beslut
”Yttrande - Remiss - Samrådsredogörelse - Detaljplan för del av Västerås 
3:17 och 3:18, Finnslätten, Västerås, Dp 1949 daterat 2022-03-28 antas och 
överlämnas till Stadsbyggnadsförvaltningen

Ärendebeskrivning
Nämnden har tidigare svarat på remiss för DP 1949 och utifrån inkomna 
remissvar är denna samrådsredogörelse sammanställd och detaljplanen har 
även reviderats till viss del utifrån inkomna remissvar.

Yttrandet är utifrån hur nämndens remissvar har behandlats.

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

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

Kopia till
Stadsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur , , Utdragsbestyrkande

12 (23)



VÄSTERÅS STAD
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-19

13(23)

§86 Dnr NIF 2022/00093-7.4.1

Beslut - Marknadsavtal elitidrott

Beslut
Nämnden ger i uppdrag till:

- direktören att teckna marknadsavtal för 2022 med elitidrottsföreningar 
utifrån förvaltningens förslag.

- förvaltningen att ta fram nya riktlinjer för marknadsstöd för elitidrotten i 
Västerås stad att gälla från 2023 samt

- förvaltningen att se över mål och syfte med VSE-gruppen (Västerås stads 
strategigrupp för utveckling och marknadsföring av elitidrotten).

- Paragrafen förklaras omedelbart justerat.

Ärendebeskrivning
Från och med 2022 har ansvaret för marknadsavtal flyttats över till Nämnden 
för idrott, fritid och förebyggande från Kommunstyrelsen tillsammans med 
budget och beslutsmandat. Budgeten är 2 miljoner kr för 2022 och i ramen 
skall också Elitidrottstipendier, SM-guldbonus samt administrativa kostnader 
inrymmas.

Riktlinje för marknadsavtal mellan elitidrottsföreningar och Västerås stad 
antogs av Kommunstyrelsen 2013-11-25, §445. Bakgrunden var då att 
Västerås stad skulle medverka till att lyfta fram och stärka elitidrotten i 
Västerås för att staden återigen ska bli landets ledande idrotts stad.

Marknadsavtal har tecknats med elitidrottsföreningar från 2014 och har över 
tid anpassats både utifrån föreningar som uppfyller kraven och tillgängliga 
medel. Beloppen har justerats över tid och på senare år har också frågan om 
huruvida nuvarande system cementerar befintliga strukturer kring 
jämställdhet. Denna fråga och den övergripande frågan om hur ett framtida 
regelverk samt mål med stadens marknadsstöd till Elitidrotten skall hanteras 
kommer bli en fråga för Västerås stads strategigrupp för utveckling och 
marknadsföring av elitidrotten, VSE-gruppen, att tillsammans med 
förvaltningen för att ta fram underlag till Nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, NIFF, för beslut inför marknadsavtalen 2023.

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

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-19

14 (23)

§87 Dnr NIF 2022/00050-1.7.1

Beslut- Remiss, Samverkansöverenskommelse barn och unga

Beslut
- Yttrande - Samverkansöverenskommelse bam och unga, daterat 2022-03- 
24 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen.

- Paragrafen förklaras omedelbart justerat.

Ärendebeskrivning
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande har beretts tillfälle att yttra sig 
över Västerås stads remissvar avseende Samverkansöverenskommelse bam 
och unga.

Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast 29 april 2022.

Kultur, idrott och fritidsförvaltningen har till Nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande lämnat följande förslag till beslut: Yttrande - 
Samverkansöverenskommelse bam och unga, daterat 2022-03-24 antas och 
överlämnas till Kommunstyrelsen

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningen 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



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 2022-04-19

§88 Dnr NIF 2022/00094-4.2.3

Överläggning- Årlig uppföljning skydd och beredskap 2021

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 1 oktober 2020 att anta program för skydd 
och beredskap. Programmet är Västerås stads centrala styrdokument för 
stadens arbete inom området skydd och beredskap. Program för skydd och 
beredskap beskriver Västerås stads arbete inom ett antal områden som rör 
just skydd, säkerhet och beredskap.

För att organisationen ska vara väl förberedd att hantera oönskade händelser 
eller vid höjd beredskap ska åtgärder kring skydd och beredskap genomsyra 
hela organisationen samt vara proaktiva och långsiktiga. Västerås stads 
samtliga nämnder och styrelser har därför ansvar för att:

* styrdokumentet följs inom respektive verksamhet

* skydds- och beredskapsfrågor hanteras inom respektive verksamhet

* arbetet kring skydd och beredskap följs upp årligen.

Enligt programmet ska kommunstyrelsen årligen följa upp de områden som 
program för skydd och beredskap berör. Uppföljningen ska ske genom en 
årlig rapport från stadsledningskontoret. Med anledning av pandemin av 
covid-19 har stadsledningskontoret inte prioriterat arbete med uppföljning av 
programmet. Därmed kommer första uppföljningen att behandla arbetet 
under år 2021.

Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:

Rapporten om årlig uppföljning skydd och beredskap 2021 daterat 2022-04- 
12 antas och överlämnas till kommunstyrelsen.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

15(23)
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§89 Dnr NIF 2022/00079-1.3.3

Överläggning- Planeringsunderlag 2023-2026

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Utifrån kommunstyrelsens planeringsinriktning för åren 2023-2026, har ett 
planeringsunderlag för nämnden för idrott, fritid och förebyggande tagits 
fram.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§90 Dnr NIF 2022/00095-4.0.1

Information- Revidering, Handlingsplan för 
fritidsbåtsverksamhet - uppföljning nuvarande handlingsplan.

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Karin Spets strateg idrott och friluftsliv informerar nämnden om revidering 
av handlingsplan för fritidsbåtsverksamhet.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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18(23)

§91 DnrNIF 1820773-

Information sommarlovsaktiviteter och kollo

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Torbjörn Berggren informerar nämnden om sommarlovsaktiviteter och 
Kolloverksamhet.

Västerås stad stödjer föreningslivet till att arrangera avgiftsfria 
sommarlovsaktiviteter.

Utöver föreningslivet är Fritidsklubbama öppna juni och augusti 
fritidsgårdar har öppet är beroende på stadsdel Råby, Vallby, Pettersberg och 
Bäckby aktiviteter hela juli. TRY IT nära samarbete med lokala 
idrottsföreningar.

Det kommer även finnas möjlighet att anmäla sig till kolloverksamhet och 
dagkollo, övemattningskollo Västeråsgården med 3 perioder 180 barn, 
övemattningskollo på Rävnäs med 4 perioder 120 barn och dagkollo på 
Lövudden 6 veckor 250 barn.

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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19(23)

§92 DnrNIF 1820513-

lnformation kommun- och stadsdelsarbete

Beslut
Ärende utgår.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-19

§93 Dnr NIF 2022/00096-1.2.3

Information- Uppdrag, Avtalstrohet och inköpskort

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Niclas Lindberg biträdande direktör informerar nämnden om hantering av 
inköpskort i förvaltningen och arbetet som förvaltningen har gjort för att 
förminska antal kort samt förtydliga användning av kortet i förvaltningen.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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21 (23)

§94 Dnr NIF 2022/00012-1.3.3

Information från verksamheten 2022

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Magnus Jansson verksamhetschef idrott informerar nämnden om 
idrottsverksamheten.

Dietmar Schneider verksamhetschef fritid och förebyggande informerar 
nämnden om verksamheten.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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22 (23)

§95 DnrNIF 1820332-

Övriga frågor

Beslut
Inga övriga frågor.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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23 (23)

§96 Dnr 2022/00110-1.2.3

Nämndinitiativ från SD Minska nämndens Kostnader för 
sophantering

Beslut
Nämndinitiativ anmäls.

Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) lämnar ett nämndinitiativ med rubrik: 
Minska nämndens kostnader för sophantering

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


