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Idrotts- och fritidsnämnden Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Idrotts- och fritidsnämnden IFN-2020-00025 

Handläggare: Idrotts- och fritidsnämnden 
Tuija Kulma 

Tillägg till uppdragsavtal med Fyrishov 

Förslag till beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

1. att godkänna föreslaget tillägg till uppdragsavtal med Fyrishov AB, I FN-2019-
0120, om tillhandahållande av simhall, specialutrustade lokaler och övriga hallar 
enligt bifogat avtalsförslag, 

2. att som en konsekvens av tillägget till uppdragsavtalet upphäva nämndens 
beslut om förändring av regelverk av an läggningsstöd, I FN-2019-0125, samt 

3. att uppdra till ordförande för idrotts- och fritidsnämnden att skriva under 
tillägget till uppdragsavtalet. 

Sammanfattning 

Idrotts- och fritidsnämnden och Fyrishov AB har tillsamman tagit fram föreliggande 
förslag till tillägg till uppdragsavtalet. 

Förslaget innebär att tiderna dagtid i B- och D-hallen utgår och istället köper nämnden 
1296 timmar. Timmarna fördelas i samråd mellan Fyrishov AB och förvaltningen. 

Då behov inte längre finns av särskilt lokalstöd för lokalhyra på Fyrishov i och med 
förslaget till tillägg till uppdragsavtalet föreslår förvaltningen att nämnden upphäver 
beslutet I FN-2019-0125, att förändra regelverket av an läggni ngsstöd. 
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Ärendet 

Idrotts- och fritidsnämnden och Fyrishov AB har överenskommit om ett uppdragsavtal 
för nämndens inhyrning av tider i Fyrishov, IFN-2019-0120. 

I punkt 2 - allmänhallar hyr nämnden från 1 januari 2020 tid i hallarna B och D från kl. 
09.00 - 16.00 (7 tim/dag under 40 veckor) samt vardagar kl. 16.00 - 22.00 och helger 
från kl. 09.00 - 22.00 under 52 veckor. 

Beslutet innebar att nämnden fick tillgång till färre timmar i idrottshall än tidigare. 
Tidigare hade nämnden tillgång till 9 554 timmar fördelat på A- och B-hallen med 3995 
timmar och multihallarna, C, D, E och F, med 5559 timmar. Enligt det nya avtalet fick 
nämnden 9 464 timmar varav 1 400 timmar avsåg tider vardagar dagtid. 

För att möjliggöra för föreningstivet att kunna bedriva verksamhet i ungefär samma 
utsträckning som tidigare i Fyrishov beslutade nämnden att förändra regelverket för 
anläggningsstöd såtillvida att införa ett särskilt lokalstöd för lokalhyror på Fyrishov i A-, 
C-, E- och F-hallen samt undervisningsbassängen. 

Då behov inte längre finns av särskilt lokalstöd för lokalhyra på Fyrishov i och med 
förslaget till tillägg till uppdragsavtalet föreslår förvaltningen att nämnden upphäver 
beslutet, IFN-2019-0125, att förändra regelverket av an läggni ngsstöd. 

Idrotts-och fritidsnämnden och Fyrishov AB beslutade tillsammans att tillsätta en 
samrådsgrupp för att diskutera konsekvenserna av det nya uppdragsavtalet. Detta 
resulterade i föreliggande förslag till tillägg till uppdragsavtalet. 

Förslaget innebär att tiderna dagtid i B- och D-hallen utgår och istället köper nämnden 
1296 timmar. Timmarna fördelas i samråd mellan Fyrishov AB och förvaltningen. 

Beredning 

Ärendet har beretts av samrådsgruppen för uppdragsavtalet mellan idrotts- och 
fritidsnämnden och Fyrishov AB. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet innebär att medel inom uppdragsavtalet med Fyrishov omfördelas samt att 
bidragspotten för särskilt lokalstöd för lokalhyra på Fyrishov frigörs för annat ändamål. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse, daterad 3 februari 
• Bilaga 1. Tillägg till uppdragsavtal. 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Mats Norrbom 
Direktör 



Tillägg 2020-01-01 

Revidering av gällande uppdragsavtal från juni 2019 

Parterna; Idrott och Fritidsnämnden och Fyrishov AB, är överens om att mellan sig reglera 

nedan följande punkt i det nu gällande uppdragsavtalet. 

Befintligt avtal punkt 2 — Allmänhallar 

År 2020 och framåt 
Hallar B och D tillhandahålls under perioden 1 jan — 31 dec för verksamhet angiven som 

kategori 1-2, vardagar kl 09-16 (7 tim/dag under 40 veckor) samt, vardagar kl 16-22 och 

helger 09-22 (fördelat på 52 veckor), motsvarande totalt 9 464 timmar/år. Nämnden har 

själv rätt att boka ut den i andra hand till skola och föreningsliv. 

       

       

Reglering av punkt 2 — Allmänhallar 

År 2020 och framåt 

      

      

      

      

      

     

     

Uppdragat att tillhandahålla Hallar B och D under perioden 1 jan — 31 dec 2020 för 

verksamhet angiven som kategori 1-2, vardagar kl 09-16 (7 tim/dag under 40 veckor) utgår 

ur avtalet. Tiderna omräknas och ersätts med en timpott motsvarande 1 296 timmar att gälla 

för föreningsdriven verksamhet på Fyrishov. Timmarna i timpotten ersätter IFN:s tidigare 

lokalstöd och bokas ut av Fyrishov AB i bolagets bokningssystenn. Fördelningen av timpotten 

sker i samråd mellan Fyrishov AB och Idrott och fritidsförvaltningen enligt idrott och 

fritidsnämndens fördelningsprinciper. Säsongsfördelningen genomförs en gång per år och 

ska vara föreningarna tillhanda senast 31 maj varje år. Idrott och fritidsnämnden tillsammans 

med Fyrishov AB åtar sig att under april månad ha ett gemensamt fördelningsmöte. 

Fakturering och uppföljning 

Fyrishov AB ansvarar för att fakturera föreningarna för markeringsavgiften för den tid som 

bokas inom timpotten. Idrott och fritidsnämnden fakturerar Fyrishov AB motsvarande 

markeringsavgiften för 1296 timmar månadsvis. Uppföljning av bokade tider per förening 

sker kvartalsvis från Fyrishov AB till Idrott och fritidsnämnden. Uppföljningen ska redovisa 

antal uthyrda timmar per förening och hall. 

Övriga villkor enligt gällande uppdragsavtal. 

För Idrott och Fritidsnämnden För Fyrishov AB 

Maria Patel, ordförande Björn Wall, ordförande 
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