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§77 DnrNIF 1809363-

Val av justerare

Beslut
Birgitta Åkerberg (L) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll.

Ärendebeskrivning
Birgitta Åkerberg (L) föreslås att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§78 Dnr NIF 1809367-

Godkännande av föredragningslistan och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Föredragningslistan godkänns.
2. Inga ärenden är offentliga vid dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Fastställande av föredragningslistan för dagens sammanträde.
Vicki Skure Eriksson (C) anmäler ett överläggningsärende enligt § 100 och 
beslutsärende enligt § 101
Samuel Stengård (KD), Anna Hård av Segerstad (M) och Håkan Lindberg 
(M) anmäler nämndinitiativ enligt § 103 och § 104
Erik Johansson (SD) anmäler en övrig fråga angående hinderbanan på 
Rocklunda.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§79 Dnr NIF 2021/00011-1.2.3

Beslut - Anmälan av inkomna handlingar

Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Arendebeskrivning
Redovisning av inkomna remisser och skrivelser perioden 2021-03-15 till 
och med 2021-04-19

Justerandes-signatur Utdragsbestyrkande
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§80 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 2021-03-15 till 
och med 2021 -04-19

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§81 Dnr NIF 1812440-

Direktören informerar

Beslut
Nämnden tackar för informationen

Ärendebeskrivning
Lenny Hallgren, direktör, informerar om att förvaltningens arbete med 
covid-19 är stabilt, förvaltningens inspirationsdag för personal och nämnd 
som hölls förra veckan var uppskattad och Trygghetsrådet bestående av polis 
och presidiet för Individ och familj enämnden, Nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, Grundskolenämnden och Kommunstyrelsen har haft sitt första 
möte.

Justerandes sigsatur Utdragsbestvrkande
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§82 Dnr NIF 2021/00090-1.2.3

Beslut - Rättegångsfullmakt för Västerås stads jurister

Beslut
1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna 
Sandra Ahlbin, Emelie Eckervall, Caroline Eller, Matilda Gärd, Sara von 
Ehrenheim, Susanne Lyckfjäll, Karolina Raza Martinsson och Åsa 
Temström att i domstolar och hos andra myndigheter eller annorstädes i 
varje avseende anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan. I 
fullmakten ingår även rätt att förkasta eller anta förlikning eller ackord samt 
att motta och kvittera medel, värdehandling och annan egendom.
2. Fullmakten innebär även rätt för juristerna enligt punkten 1, att förordna 
annan i sitt ställe.
3. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för 
särskilt fall.
4. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som fullmakt.

Ärendebeskrivning
Kommunens styrelser och nämnder har enligt gällande reglementen egen 
processbehörighet. Det innebär att respektive nämnd och styrelse, för 
kommunens talan i mål och ärenden inom nämndens/styrelsens 
verksamhetsområde. Ledning och samordning av kommunens juridiska 
verksamhet handhas av kommunstyrelsen och dess stadsledningskontor. Med 
anledning av personalförändringar behöver en ny fullmakt för juristerna på 
Juridikenheten utfärdas. Juristerna företräder samtliga nämnder som ombud i 
mål och ärenden och ser vid behov till att externt ombud förordnas.
Denna fullmakt ger behörighet för juristerna att företräda kommunen genom 
dess Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, i domstolar och hos andra 
myndigheter. Rätten att företräda nämnden måste kunna styrkas genom ett 
protokollsutdrag där beslut om förordnandet framgår.
Befogenheten att agera i det enskilda ärendet bestäms av nämnden eller 
förmedlas som ett uppdrag att företräda nämnden genom dess 
förvaltningsorganisation till respektive jurist. Juristernas agerande som 
ombud eller förordnande av ombud förutsätter att det finns ett uppdrag och 
ställningstaganden i sak i det aktuella ärendet.

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.

iignatur Utdragsbestyrkande

10 (41)



VÄSTERÅS STAD
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-04-27

11 (41)

Kopia till
Stadsledningskontoret
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§83 Dnr NIF 2021/00040-1.3.3

Beslut - Planeringsunderlag 2022-2025

Beslut
Nämnden godkänner planeringsunderlag 2022-2025 och överlämnar till 
Kommunstyrelsen för vidare beredning.

Reservation
Anna Hård af Segerstad, Patrik Kalander (M), Samuel Stengård (KD), Erik 
Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Anna Hård af Segerstad, Patrik Kalander (M) och Samuel Stengård (KD) 
inkommer med skriftlig reservation:
”Vi moderater och kristdemokrater är bekymrade över planeringsunderlaget 
där nämnden behöver spara 5 miljoner kronor. Nämnden måste ta de 
ekonomiska resurserna och prioritera långsiktigt och ansvarsfullt för att det 
förebyggande arbetet ska ge önskad effekt. Det är inte svårt att då komma 
med ambitionsökningar hur behjärtansvärda de än är. Det råder också 
osäkerhet hur hårt pandemins effekter kommer att få på folkhälsan bland 
barn och ungdomar samt föreningarnas långsiktiga verksamhet. Då måste 
kostnadsdrivande satsningar och investeringar begränsas. Därför reserverar 
vi oss mot underlaget.

Vi ser inte hur Fredriksbergsbadet ska kunna gå med vinst när investering 
och driftskostnaderna är så höga för några veckors användande per år.
Det är heller inte ekonomiskt försvarbart med att bygga ett omklädningsrum 
för Bäckby aktivitetsyta när det finns omklädningsrum inom 150 meter. Det 
är att skapa ökad driftskostnad som inte går att hämta hem.
Sedan tidigare har vi aviserat att SM-veckan kostar mycket och inget vi kan 
prioritera när vi har grundläggande verksamhet som vi måste spara på.
Det utsända underlaget tar inte ställning till vilket alternativ som är aktuellt 
av de olika besparingsaltemativen. Här hade vi önskat att förvaltningen 
presenterade ett rimligt förslag som påverkar barn och unga minst och som 
är hållbart över tid.”

Erik Johansson (SD) inkommer med skriftlig reservation:
”Det finns många bra delar i det liggande planeringsunderlaget. Dock ser vi 
ett stort behov av att prioritera det trygghetsskapande arbetet och 
familjerådgivningen istället för Fredriksbergsbadet och omklädningsrum på 
Bäckby.”

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Ärendebeskrivning
Utifrån kommunstyrelsens planeringsinriktning för åren 2022-2025, har ett 
planeringsunderlag för nämnden för idrott, fritid och förebyggande tagits 
fram.
I planeringsunderlaget finns omvärldsanalys och planerad 
verksamhetsutveckling beskriven. Underlaget redogör även för demografi- 
och volymutveckling, hur demografin påverkar budgetförutsättningarna och 
påverkan på nämndens område, nämndens bidrag till stadens strategiska 
utvecklingsområden samt ekonomiska förutsättningar för nämnden.

Yrkanden
Anna Hård af Segerstad (M) och Samuel Stengård (KD) yrkar att det ska 
göras justeringar utifrån deras reservation angående planeringsunderlaget.
Erik Johansson (SD) yrkar att justeringar ska göras enligt 
Sverigedemokraternas årsplan 2021 avseende nämndens verksamheter
Andreas Porsvald (MP) och Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut och avslag till resterande förslag.

Proposition
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut, Anna Hård af 
Segerstad (M) m.fl. förslag, Erik Johansson (SD) förslag samt Andreas 
Porsvald (MP) m.fl. förslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de tre förslagen ställs mot 
varandra. Nämnden godkänner den förslagna propositionsordningen varvid 
den genomförs.
Ordföranden finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§84 Dnr NIF 2021/00041-1.4.2

Beslut - Månadsrapport mars 2021

Beslut
Nämnden tar del av månadsrapport per sista mars 2021 och överlämnar den 
till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
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
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justeran^es signatur Utdragsbestyrkande
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§85 Dnr NIF 2021/00064-7.5.2

Beslut - Fördelning föreningsstöd idrott brutet verksamhetsår
2021

Beslut
1. Nämnden antar förvaltningens förslag att fördela 5 909 435 miljoner 
kronor till 24 föreningar med brutet verksamhetsår.
2. Att det inte genomförs någon ekonomisk justering av aktivitetstillfällen 
mot faktiskt utfall av LOK timmar utan föreningarna för ekonomiskt stöd för 
det ansökta aktivitetstillfällen för 2021. Gäller för föreningar med helt och 
brutet verksamhetsår.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
24 föreningar med brutet verksamhetsår har ansökt om föreningsstöd 2021. 
Fem av ansökningarna har flera föreningar i en samlad ansökan till staden. 
En förening med helt verksamhetsår har fått dispens att ansöka med brutet 
verksamhetsår, samt en förening var en vecka sen med inkommen ansökan 
där de meddelade att det missat datumet pga en ansökan till RF:s 
kompensationsstöd gällande covid-19.
Förvaltningens upplevelse inför föreningsstödet 2022 är att den ekonomiska 
delen som av avsatt i budget för föreningsstödet inte kommer att räcka enligt 
bedömningen som är nu. När föreningslivet kommer igång som vanligt igen 
och rekommendationer släpps är upplevelsen att antalet medlemmar och 
aktiviteter kommer att öka, ett annat skäl är att stadens befolkning ökar och 
då behövs en uppräkning av föreningsstödet för att minst bibehålla 
nuvarande nivå. Fördelning av föreningsstödet är det bästa enligt 
barnkonventionen utifrån de fyra grundprinciperna.
Förvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag till beslut:
Nämnden antar förvaltningens förslag att fördela 5 909 435 miljoner kronor 
till 24 föreningar med brutet verksamhetsår.
Att det inte genomförs någon ekonomisk justering av aktivitetstillfällen mot 
faktiskt utfall av LOK timmar utan föreningarna för ekonomiskt stöd för det 
ansökta aktivitetstillfällen för 2021.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

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

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

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§86 Dnr NIF 2021/00083-7.5.2

Beslut - Skrivelse från Västerås Friidrottsklubb

Beslut
1. Nämnden antar förvaltningens förslag att bevilja Västerås Fridrottsklubb 
den justering av aktivitetstillfällen på 15 267 tillfällen för att uppnå 35 000 
tillfällen 2021.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Vid ansökan av föreningsstödet 2021 så missuppfattade Västerås 
Friidrottsklubb informationen som gick ut gällande hur de det skulle 
uppskatta aktivitetstillfällen för året 2021.
Föreningen ansökte om det faktiska utfallet och ansöker nu om justering på 
15 276 tillfällen för att komma upp till 35 000 aktivitetstillfällen som 
uppskattas om föreningens verksamhet kan bedriva på ett ”normalt” sätt utan 
några rekommendationer pga Covid-19. Detta skulle innebära att Västerås 
Friidrottsklubb beviljas ytterligare 15 276 x 11 kr = 168 036 kr i 
föreningsstöd 2021.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Nämnden antar förvaltningens förslag att bevilja Västerås Fridrottsklubb den 
justering av aktivitetstillfällen på 15 267 tillfällen för att uppnå 35 000 
tillfällen 2021.
Paragrafen förklaras omedelbart justerat.

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.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§87 Dnr NIF 2021/00081-7.4.1

Beslut - E-förslag om kommunala badplatser med tillgänglighet 
för bad önskas, anpassade för funktionshindrade

Beslut
1. Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens förslag att göra 
en inventering av tillgängligheten på stadens friluftsbad.
2. Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens förslag att göra 
anpassningar på ett av friluftsbaden, Lövudden, utifrån de förslag som 
utredningen visar, i första hand inom befintlig driftsbudget eller genom 
externa medel.

Ärendebeskrivning
E-förslaget lyder enligt följande: Idag har barn och vuxna svårt att med hjälp 
av exv. rullstolar, rullatorer och andra hjälpmedel av olika slag, att ta sig den 
sista biten genom sanden ända fram till vattnet. Föreslår istället någon typ av 
fastare underlag som innebär en mer hårdgjord yta som ger enklare transport 
fram och tillbaka genom sanden. Det skulle kanske kunna finnas räcken, 
handtag samt vita plattor med, precis som i trafiken, för att hjälpa 
synskadade. Det finns EU badplatser som till exempel Gäddeholm som går 
att utveckla mera.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C), Army Bustos Teljebäck (S) och Birgitta Åkerberg 
(L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att punkt 2 
i beslutet formuleras ” Nämnden antar Kultur-, idrotts- och 
fritidsförvaltningens förslag att göra anpassningar på ett av friluftsbaden, 
Lövudden, utifrån de förslag som utredningen visar, i första hand inom 
befintlig driftsbudget eller genom externa medel.”

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.
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§88 Dnr NIF 2021/00102-1.7.1

Beslut - Remiss för samråd gällande detaljplan för Regattan 46 
och Kryssen 3, SMT-området, Öster Mälarstrand, Dp 1886

Beslut
Nämnden antar Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till 
yttrande, daterat 2021-03-29 som sitt eget och överlämnar det till 
Stadsbyggnadsförvaltningen med tillägget att byggnationen minskar 
områdets grönområden och dagens grönområden i närområdet som 
Mälarparken är hårt belastade redan idag. Här måste byggherren se till att det 
skapas välkommande grönytor för alla i närområdet så att det ger möjlighet 
till spontanidrott och rekreation i bostadsområdet.

Reservation
Erik Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en 
skriftlig reservation:

”Vi Sverigedemokrater anser att det inte skulle bli mycket kvar av det gröna 
och prunkande området då de befintliga husen redan står tätt. En ytterligare 
förtätning skulle direkt innebära att barnen på Waldorfskolan inte längre har 
kvar sitt grönområde som ligger i direkt anslutning till skolan.
Grönområdena uppskattas av både barn och vuxna och besöks ofta av 
boende i närheten. Det är viktigt, anser vi, att barnen och de boende i 
området får ta del av så mycket natur som det möjligen går att ta del av i 
deras närområde. Vi vill att det tas fram en detaljplan med större hänsyn till 
bamperspektivet och med en mycket varsam exploatering av området.”

Ärendebeskrivning
Enligt planbeskrivningen är syftet med planen är att pröva ändring av 
gällande markanvändning för industri till ca 875 lägenheter, 2 förskolor med 
10 avdelningar, centrum verksamheter och kontor. Enligt planbeskrivningen 
är det för att uppnå stadens mål om balanserad komplettering i 
centralbelägna områden, som enligt planbeskrivningen utökar kollektivtrafik 
och främjar hållbar och blandade stadsbyggnation i ett område med tillgång 
till befintliga grön- och vattenområden. Enligt planbeskrivningen ska planen 
skydda värdefull natur inom planområdet, samt tillför nya grönområden, 
möjliggör placering av två nya busshållplatser, samt nya 
parkeringsanläggningar.

Yrkanden
Anna Hård af Segerstad, Håkan Lindberg (M) och Samuel Stengård (KD) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att 
byggnationen minskar områdets grönområden och dagens grönområden i 
närområdet som Mälarparken är hårt belastade redan idag. Här måste

Justerande* signatur Utdragsbestvrkande
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byggherren se till att det skapas välkommande grönytor för alla i närområdet 
så att det ger möjlighet till spontanidrott och rekreation i bostadsområdet.
Vicki Skure Eriksson (C) Army Bustos Teljebäck (S), Mathias Mardani (S), 
Birgitta Åkerberg (L), Andreas Porsvald (MP), Håkan Lindberg (M), Samuel 
Stengård (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med Anna 
Hård af Segerstad (M) m.fl. tilläggsyrkande.

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

Kopia till
Stadsbyggnadsförvaltningen
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§89 Dnr NIF 2021/00103-7.4.2

Beslut - IOP överenskommelse angående kol loverksamhet med 
föreningen Västeråsgården

Beslut
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande ger Kultur- idrott och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Västeråsgården utforma 
Idéburet Offentligt Partnerskap gällande kolloverksamhet.

Ärendebeskrivning
Föreningen Västeråsgården har till Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen 
inkommit med önskan att utforma en ny idéburet offentligt partnerskap med 
Västerås stad gällande kollo.
Partnerskapet kan utvecklas till att innehålla en grund med kollo men även 
att Västeråsgården kan ses som en anläggning för andra föreningar och 
verksamheter som når Västerås stads barn och ungdomar. Ett nytt mervärde 
kan även vara att Västeråsgården kan bidra i framtida kriser och katastrofer 
genom att bistå att vara en evakueringsplats.
Föreningen Västeråsgården har via en IOP överenskommelse med Västerås 
stad bedrivit övemattningskollo i Söderbärke sedan 2018-01-01 för årligen 
ca 185 barn. Överenskommelsen löper ihop med optionsår fram till 2021-12- 
31. Innan IOP överenskommelsen har föreningen Västeråsgården bedrivit 
kollo i Söderbärke sedan 1990 då föreningen tog över driften av Västerås 
stad.
Under överenskommelseperioden har tjänstemän från Västerås varje sommar 
följt upp verksamheten med regelbundna fysiska och digitala besök. Under 
besöken intervjuas ansvarig, personal samt deltagare. Det allmänna intrycker 
är att uppdraget fungera mycket bra och att verksamheten utvecklats samt att 
fler barn har kunnat delta på kollo. Föreningen Västeråsgården har löpande 
arbetat för att öka tillgänglighet i verksamheten.
Föreningen Västeråsgården har årligen under överenskommelse perioden 
medverkat till att genomföra brukarenkätundersökningar med barnen, 2020 
även med föräldrar och resultatet är mycket bra. Föreningen har ett mycket 
gott rykte och är en viktig aktör för att ge barn minnen och upplevelser för 
livet. Föreningen bidrar till ett socialt hållbart Västerås. Föreningen är icke 
vinstdrivande och har byggt upp en unik verksamhet för barn som ges 
möjlighet till aktivitet under sommaren. Överenskommelsen ska utformas 
efter Västerås stads Riktlinje för Idéburet Offentligt Partnerskap beslutad av 
Kommunstyrelsen 5 juni 2018.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C), Anny Bustos Teljebäck, Mathias Mardani (S), 
Andreas Porsvald (MP) yrkar att beslutet ska formuleras: ”Nämnden för
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idrott, fritid och förebyggande ger Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att tillsammans med Västeråsgården utforma Idéburet Offentligt 
Partnerskap gällande kollo verksamhet”.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.
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§90 Dnr NIF 2021/00104-7.4.3

Beslut - IOP överenskommelse angående kolloverksamhet med
KFUK/ KFUIVI

Beslut
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande ger Kultur- idrott och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med KFUK/KFUM utforma 
Idéburet Offentligt Partnerskap gällande kolloverksamhet

Arendebeskrivning
Föreningen KFUK/KFUM har till Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen 
inkommit med önskan att utforma en ny idéburet offentligt partnerskap med 
Västerås stad gällande kollo.
Partnerskapet kan utvecklas till att innehålla en grund med dagkollo och 
övemattningskollo men även att KFUK/KFUM:s kollogårdar kan ses som 
anläggningar för andra föreningar och verksamheter som når Västerås stads 
barn och ungdomar. Ett nytt mervärde kan även vara att KFUK/KFUM:s 
kollogårdar kan bidra i framtida kriser och katastrofer genom att bistå att 
vara en evakueringsplats.
Rävnäs lägergård har sedan 1968 används som lägergård i olika 
sammanhang.
Lövuddens lägergård har sedan 1960 talet använts som plats för 
sommarkul/dagkollo för barn.
Föreningen KFUK/KFUM har via en IOP överenskommelse med Västerås 
stad bedrivit dagkollo sedan 2017-01-01. Överenskommelsen löper fram till 
2021-12-31.
2017 skrevs IOP överenskommelse för 1 år med 1 part för dagkollo.
2018 skrevs IOP överenskommelse med 1 part för dagkollo och 2 parter för 
övemattningskollo.
Under överenskommelseperioden har tjänstemän från Västerås varje sommar 
följt upp verksamheten med regelbundna fysiska och digitala besök. Under 
besöken intervjuas ansvarig, personal samt deltagare. Det allmänna intrycker 
är att uppdraget fungera mycket bra och att verksamheten utvecklats samt att 
fler bam har kunnat delta på kollo. Föreningen KFUK/KFUM har löpande 
arbetat för att öka tillgänglighet i verksamheten.
Föreningen KFUK/KFUM har årligen under överenskommelse perioden 
medverkat till att genomfört brukarenkätundersökning med b amen och 
resultatet är mycket bra. Föreningen har ett mycket gott rykte och är en 
viktig aktör för att ge barn minnen och upplevelser för livet. Föreningen 
bidrar till ett socialt hållbart Västerås. Föreningen är icke vinstdrivande och 
har byggt upp en unik verksamhet för bam som ges möjlighet till aktivitet
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under sommaren. Överenskommelsen ska utformas efter Västerås stads 
Riktlinje för Idéburet Offentligt Partnerskap beslutad av Kommunstyrelsen 5 
juni 2018.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C), Army Bustos Teljebäck, Mathias Mardani (S), 
Andreas Porsvald (MP) yrkar att beslutet ska formuleras: Nämnden för 
idrott, fritid och förebyggande ger Kultur- idrott och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att tillsammans med KFUK/KFUM utforma Idéburet Offentligt 
Partnerskap gällande kolloverksamhet

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.
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§91 Dnr NIF 2021/00109-7.4.1

Beslut - Ersättningsbanor tennis på Bellevue

Beslut
1. Bidraget till Västerås Tennisklubb för en (1) ny tennisbana 2021 med 500 
000 kr effektueras och utbetalning sker mot redovisning av fakturor för 
ändamålet
2. Ersättning för den andra tennisbanan hänskjuts till 2022 och lyfts som 
behov i planeringsunderlaget

Reservation
Anna Hård af Segerstad, Håkan Lindberg (M), Samuel Stengård (KD) och 
Erik Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Anna Hård af Segerstad (M) inkommer med en skriftlig reservation:
”Nämnden har tagit beslut om att ersätta Västerås Tennisklubb med två 
tennisbanor för de fyra de hade på Fridnäs. Enligt uppgift skulle de ha till 
2022 på sig att ta fram underlag. Tagna beslut ska gälla.”

Ärendebeskrivning
Fridnäs tennisbanor
Västerås stad äger fyra (4) stycken av totalt tio (10) tennisbanor på Fridnäs, 
del av Västerås 2:70. Dessa har nu avvecklats till förmån för att exploatera 
marken.
Kultur, idrott, fritid och förebyggandeförvaltningen har fört diskussioner en 
längre tid med Västerås Tennisklubb om att hitta ett sätt att ersätta dessa 
banor med två (2) stycken nya tennisbanor som byggs vid Bellevuestadion.
Denna lösning i kombination med tidigare lösning som genomförts så 
innebär det att tennisanläggningen vid Fridnäs avvecklas och ersätts med två 
(2) stycken tennisbanor vid Bellevuestadion, där det i dagsläget finns fyra (4) 
stycken tennisbanor.
Förvaltningens bedömning är att ersättningsbanorna för Fridnäs är av 
väsentlig vikt för att föreningen skall kunna växa och kunna erbjuda framför 
allt barn- och unga bra träningsmöj ligheter framöver. Användningen 
kommer att regleras i ett tio (10) årigt nyttjanderättsavtal med Bellevue AB.
Beslut i NIF togs i Årsplanen för 2018, 2017-10-24, om att Västerås 
Tennisklubb skulle erhålla ett investeringsbidrag med en (1) miljonkronor 
för att anlägga två (2) nya tennisbanor vid Bellevuestadion.
Detta beslut effektuerar bidrag för en (1) ny tennisbana 2021 med 500 000 kr 
och att ersättning för den andra tennisbanan hänskjuts till 2022 och lyfts som 
behov i planeringsunderlaget.
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Bidraget kommer att utbetalas mot redovisade fakturor för ändamålet.
bidraget till Västerås Tennisklubb för en (1) ny tennisbana 2021 med 
500 000 kr effektueras
ersättning för den andra tennisbanan hänskjuts till 2022 och lyfts som behov 
i planeringsunderlaget.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C), Army Bustos Teljebäck, Mathias Mardani (S), 
Andreas Porsvald (MP) och Birgitta Åkerberg (L) yrkar att punkt 1 i beslutet 
formuleras ”Bidraget till Västerås Tennisklubb för en (1) ny tennisbana 2021 
med 500 000 kr effektueras och utbetalning sker mot redovisning av fakturor 
för ändamålet”.
Anna Hård af Segerstad, Håkan Lindberg (M), Samuel Stengård (KD) och 
Erik Johansson (SD) yrkar att Västerås Tennisklubb, enlig tidigare beslut, får 
ersättning och utbetalning sker mot redovisning av fakturor, för två 
tennisbanor upp till 1 mkr.
Birgitta Åkerberg (L), Army Bustos Teljebäck (S) yrkar bifall till Vicki 
Skure Eriksson (C) m.fl. förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Vicki Skure Eriksson 
(C) m.fl. och Anna Hård af Segerstad (M) m.fl.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Nämnden godkänner den förslagna propositionsordningen varvid 
den genomförs.
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Vicki Skure Eriksson (C) 
m.fl. förslag.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§92 Dnr NIF 2018/00160-7.4.1

Beslut - Nybyggnation av omklädningsrum med mera Bäckby IP

Beslut
Kultur, idrott och fritidsförvaltningen föreslår Nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, NIFF, att utifrån kalkyl-0 beställa fortsatt projektering samt 
upphandling och uppförande av omklädningsrumsbyggnad vid Bäckby IP 
samt att ta upp behov av ekonomiska medel för hyra och drift i 
planeringsunderlaget för 2022.

Reservation
Anna Hård af Segerstad, Håkan Lindberg (M), Samuel Stengård (KD), Erik 
Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Anna Hård af Segerstad (M) inkommer med en skriftlig reservation:
”Det är inte ekonomiskt försvarbart med att bygga ett omklädningsrum för 
Bäckby aktivitetsyta när det finns omklädningsrum inom 150 meter. Det är 
att skapa ökad driftskostnad som inte går att hämta hem. ”
Arendebeskrivning
Teknik och fastighetsförvaltningen (TFF) har översänt kalkyl-0 för 
omklädningsbyggnad samt en mindre läktare på Bäckby IP. Kalkylen är 
högre än vad som beräknades från början detta trots att underlaget 
omarbetats och läktare har reducerats.
En ambition är att under nästa fas i projektering och i och med 
upphandlingen hitta ytterligare åtgärder med avsikt att minska den totala 
investeringssumman.
Innan formellt beslut om att beställa uppförandet av ny 
omklädningsrumsbyggnad vid Bäckby IP kommer nämnden att få redovisat 
en kalkyl-1 för ställningstagande.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Kultur, idrott och fritidsförvaltningen föreslår Nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande, NIFF, att utifrån kalkyl-0 beställa fortsatt projektering samt 
upphandling och uppförande av omklädningsrumsbyggnad vid Bäckby IP 
samt att ta upp behov av ekonomiska medel för hyra och drift i 
planeringsunderlaget för 2022.

Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C), Army Bustos Teljebäck (S), Birgitta Åkerberg (L), 
Andreas Porsvald (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Anna Hård af Segerstad, Håkan Lindberg (M), Samuel Stengård (KD) Erik 
Johansson (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.
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Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Vicki Skure Eriksson 
(C) m.fl. förslag och Anna Hård af Segerstad (M) m. fl. förslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot 
varandra. Nämnden godkänner den förslagna propositionsordningen varvid 
den genomförs.
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till 
beslut.
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§93 Dnr NIF 2021/00105-3.6.4

Beslut - Överenskommelse med KK bataljon (Kägel) om 
nyetablering i Kungsleden Arena

Beslut
1. Nämnden antar förvaltningens förslag att upprätta hyresavtal för lokal i 
Kungsleden Arena med Kungsleden samt hyresavtal med Kägelklubben 
Bataljon med hyressubvention till föreningen o samt upprättande av 
tilläggsavtal med Kungsleden AB med en årlig kostnad för förvaltningen om 
303 000 kronor.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning
Kägelklubben Bataljon har sin verksamhet sedan mer än 40 år i källaren till 
kommundelshuset i Skultuna. Man spelar idag på endast två banor vilket ger 
ett maximalt antal spelare om 4 per speltillfalle. Klubben har för närvarande 
170 medlemmar och växer, lokalen och skicket på anläggningen gör att man 
har nått gränsen för vad anläggningen klarar av i antal spelare. Den är heller 
inte tillgänglighetsanpassad och omklädningsdelar är också mycket slitna.

Kägel är ursprungsvarianten till Bowling och kan spelas oavsett ålder och är 
även lämplig för funktionshindrade. Kägel har liknande maskinell lösning 
som bowling och den som används idag är från 1980 och mycket sliten. 
Möjligheten att få tag på reservdelar vid fel är idag mycket svårt med risk för 
att anläggningen inte längre blir brukbar och föreningens tår utan lokal.

Klubben har i kontakt med Kungsleden fått möjlighet att hyra en lokal i 
Kungsleden Arena (Finnslätten) och klubben har fått möjligheten att köpa en 
VM anläggning till ett mycket reducerat pris som motsvarar drygt 50% av 
ordinarie kostnad och med det skulle man få en arena ledande i landet. Detta 
ska ställas mot risken att helt stå utan anläggning där kostnaden för en ny 
vida överstiger vad som är fallet i detta skede.

Klubben har aktivt sökt stöd från arvsfonden (beviljat), Västmanlands 
idrottsförbund (beviljat) samt från lokala företag. Klubben har även arbetat 
fram en lösning för att få delaktighet i daglig drift av daglig verksamhet från 
Västerås stad, ett samarbete med arbetsförmedlingen samt i fastigheten med 
Korpen.

Yrkanden
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
tillägg att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.
Vicki Skure Eriksson (C), Army Bustos Teljebäck (S), Håkan Lindberg (M), 
Anna Hård af Segerstad (M) Birgitta Åkerberg (L) yrkar bifall
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förvaltningens förslag till beslut och till Erik Johansson (SD) 
tilläggsyrkande.

Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 
beslutar enligt detta.
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§94 Dnr NIF 2021/00084-1.7.1

Beslut - Remiss för Revisionsrapport 2020:9, Granskning av 
upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

Beslut
”Yttrande - Remiss om Revisionsrapport 2020:9, Granskning av 
upphandlingsprocessen i förhållande till LOU” daterat 2021-04-01 antas och 
översänds till Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad har EY 
genomfört en granskning av stadens upphandlingsprocess i förhållande till 
LOU. Granskningens syfte är att bedöma huruvida det föreligger en 
ändamålsenlig intem kontroll i staden med avseende på genomförande av 
upphandlingar enligt LOU samt stadens styrdokument. Nämnden har nu fått 
rapporten och skriver ett yttrande kring rapporten 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
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§ 95 Dnr NIF 2020/00261-2.6.1

Information - Drift av gästhamn

Beslut
Nämnden tackar för informationen 

Ärendebeskrivning
Karin Spets, strateg friluftsliv, informerar nämnden om möjliga lösningar för 
driften av gästhamn.

32 (41)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§96 Dnr NIF 2020/00349-7.4.2

Information - Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Beslut
Nämnden tackar för informationen

Ärendebeskrivning
Karin Spets, strateg friluftsliv, informerar om de projekt förvaltningen har 
sökt LONA-medel för.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§ 97 Dnr NIF 2021/00111-7.0.2

Information - Skiljebo Folkhälsopark

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Tomas Gahm, enhetschef idrott, informerar om planerna för Skiljebo 
folkhälsopark.
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Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§98 Dnr NIF 2021/00085-2.7.5

Information - Uppdatering i försäkringsplan

Beslut
Nämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Torbjörn Berggren, strateg fritid och förebyggande, informerar om att 
försäkringsplanen är uppdaterad utifrån den tidigare planen.
När det gäller Västerås stads kommunförsäkring så har stadsledningen träffat 
avtal med ett nytt försäkringsbolag QBE tidigare var det Läns försäkringar.
I övrigt inga nya försäkringsgivare.

Justerandes _gignatur Utdraesbestyrkande
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§99 Dnr NIF 2020/00005-1.3.3

Information från verksamheten

Beslut
Nämnden tackar för informationen

Ärendebeskrivning
Åsa Sundgren Häggberg, verksamhetschef fritid och förebyggande, 
informerar om att förvaltningen kommer att ha 21 sommarjobbande 
ungdomar vilket är mindre än vanligt med anledning av de restriktioner som 
finns på grund av covid-19 samt om att problematiken med bilträffar på 
Hälla/Stenby fortsätter och att dialog med polisen fortsätter.
Torbjörn Berggren informerar om att man planerar för fullt för 
genomförande av kollo och att förvaltningen kommer att ha ett möte med 
smittskyddsenheten i Västmanland för att få vidare direktiv om hur man kan 
genomföra aktiviteterna på ett smittsäkert sätt. Avgiftsfria lovaktiviteter är 
väldigt populärt även i år och en del är redan fullbokade.
Magnus Jansson, idrottschef, informerar om att arbetet med Aro svallen 
ligger i fas, det finns ett behov av större kanslilokaler på Hamre IP framöver, 
man ser på möjligheterna att använda sig av hjälp från föreningar angående 
”trängselvärdar” på friluftsbaden i sommar.
Marie Sanderson Bergwall strateg idrott och Stefan Tielinen, strateg idrott 
informerar om vidare dialog med Friskis och Svettis.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§100 Dnr NIF 2021/00126-7.5.2

Överläggning - Fördelning av extra föreningsbidrag med 
anledning av covid-19

Beslut
Överläggningen förklaras avslutad.

Ärendebeskrivning
Marie Sandersson Bergwall, strateg idrott, samt Stefan Tielinen, strateg 
idrott informerar nämnden om att det har kommit ett extra bidrag till 
idrottsföreningar med anledning av covid-19 som ska fördelas mellan 
föreningar i Västerås.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§101 Dnr NIF 2020/00258-1.2.3

Beslut - Revidering av nämndplan 2021

Beslut
Ett extra nämndsammanträde ska genomföras den 11 maj 2021 klockan 
15:30

Ärendebeskrivning
Med anledning av covid-19 har nämnden fått extra medel att fördela till stöd 
för idrottsföreningar. För att medlen ska nå föreningarna så snart som möjligt 
har nämnden för avsikt att genomföra ett extra nämndsammanträde då detta 
ärende ska behandlas.

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Justerandes signatur

§ 102 Dnr NIF 1812441-

Övriga frågor

Beslut
Frågan anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Erik Johansson (SD) frågar om status på hinderbanan vid Rocklunda och när 
den beräknas vara färdigställd?
Tomas Gahm, enhetschef idrott, svarar att hinderbanan i stort sett är klar 
men att hindren beräknas vara helt färdigställda i mitten på juni som senast. 
När det gäller tillgänglighetshindren så beräknas de vara klara till augusti
september.

Utdragsbestyrkande
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§ 103 Dnr NIF 2021/00131-1.2.3

Nämndinitiativ från (M) och (KD) om brottsförebyggande arbete 
och trygghet Rönnby och Önsta Gryta

Beslut
N ämndinitiativet anmäls.

Justerandes si gnato Utdragsbestvrkande
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§ 104 Dnr NIF 2021/00132-1.2.3

Nämndinitiativ från (M) och (KD) om möjlighet för större båtar i 
gästhamnen

Beslut
N ämndinitiativet anmäls.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande


