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Uppsala Allmänna Konståkningsklubb: Ansökan om 
delfinansiering till handikappanpassning av Gränby ishall C 

Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 
 
att tilldela Uppsala Allmänna Konståkningsklubb ett investeringsbidrag om 600 000 kronor 
under förutsättning av att Allmänna arvsfonden beviljar föreningens ansökan avseende 
resterande medel. 
 
 
Sammanfattning 
Uppsala Allmänna Konståkningsklubb blev 3 september 2014, § 85, beviljad ett 
föreningsbidrag på 400 000 kronor från idrotts- och fritidsnämnden för installation av en 
hoppsele ”No Fall” i C-hallen Gränby under förutsättning att Allmänna Arvsfonden beviljade 
resten av behövda medel.  
 
Föreningen fick i mars 2015 avslag på sin ansökan till Allmänna Arvsfonden då projektet inte 
var tillräckligt nyskapande. Uppsala Allmänna Konståkningsklubb har inkommit med en ny 
ansökan, om 600 000 kronor, till idrotts- och fritidsnämnden om delfinansiering till 
handikappanpassning av C-hallen i Gränby. 
 
Föreningens nya ansökan till Allmänna Arvsfonden nischas in på särskolebarns behov av 
motion och motorisk övning. Ansökta medel ska föreningen använda för att installera en 
skena i taket till C-hallen och hoppsele, No Fall.   
 
Ärendet 
Svenska konståkningsförbundet blev 2014 beviljade 1,8 miljoner kronor från Allmänna 
Arvsfonden för projektet ”Jämlik ishall” i samarbete med Svenska Handikappidrottsförbundet 
och Sveriges Paralympiska Kommitté. Projektet syftar till att integrera personer med 
funktionsnedsättning i konståkningsidrotten. 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00  (växel) 
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



Som ett led i projektet ”Jämlik ishall” startade Uppsala Allmänna Konståkningsklubb ett 
projekt ”Ishall för alla” och ansökte 2014 om bidrag från idrotts- och fritidsnämnden till 
installation av en hoppsele, en så kallad No Fall, i C-hallen Gränby, IFN-2014-0118. 
 
Nämnden beviljade föreningen ett bidrag på 400 000 kronor den 3 september 2014, § 85, 
under förutsättning att föreningen beviljades resten av behövda medel från Allmänna 
Arvsfonden.  
 
Den 20 mars 2015 meddelade föreningen Stadsbyggnadsförvaltningen att de fått avslag på sin 
ansökan om medel från Allmänna Arvsfonden till sitt projekt ”Ishall för alla”. Föreningen 
angav att anledningen till avslaget var att projektet inte var tillräckligt nyskapande då det 
redan i Uppsala fanns en förening, Uppsala Young Hockey Club, som i sin ansökan om medel 
från Allmänna Arvsfonden, till ishallen i Vårdsätra, hade angivit att de ska arbeta med 
personer med funktionsnedsättning. 
 
Uppsala Allmänna Konståkningsklubb har nu inkommit med en ny ansökan, om 600 000 
kronor, till idrotts- och fritidsnämnden om delfinansiering till handikappanpassning av C-
hallen i Gränby. Föreningen avser att ansöka om lika mycket medel från Allmänna 
Arvsfonden. 
 
Föreningens nya ansökan till Allmänna Arvsfonden nischas in på särskolebarns behov av 
motion och motorisk övning. Skridskoåkning ska bli en integrerad del av detta. Då ingen 
sådan verksamhet bedrivs i Uppsala hoppas föreningen att verksamheten är tillräckligt 
nyskapande för att Allmänna Arvsfonden ska bevilja deras ansökan. 
 
Ansökta medel ska föreningen använda för att installera en skena i taket till C-hallen och 
hoppsele, No Fall. Föreningen har fått en offert på installationen uppgående till 1 095 000 
kronor. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I nämndens budget finns utrymme för ett bidrag om 600 000 kronor som delfinansiering till 
No Fall- utrustning av Gränby C-hall. Detta baseras på att nämnden för 2015 prognostiserar 
ett överskott om 8,6 mnkr till följd av att nämnden under året inte får några kostnader för 
sporthall i Storvreta samt IFU Arena (inomhusarena för innebandy och friidrott).  
 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
Mats Norrbom   Jan Malmberg 
Stadsbyggnadsdirektör  avdelningschef Idrott och Fritid 
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Ansökan om delfinansiering till handikappanpassning av Grönby ishall C 

200 barn med funktionsnedsättning omfattas idag av särskolans verksamhet i Uppsala. 
Uppsala Allmänna Konståkningsklubb vill inleda samarbete med dessa särskolor då 
möjligheterna till samverkan finns genom att öva skolornas barn motoriskt och fysiskt i 
form av skridskoåkning. 

Vi är en breddklubb inom skridskoåkningen och ser gärna ett samarbete med 
särskolorna i Uppsala för att ge denna grupp barn möjlighet att komma in i vår 
verksamhet. Inom klubben har vi idag två utbildade personer, en tränare och en 
engagerad förälder med inriktning mot skridskoåkning för funktionsnedsatta. 

På kort sikt är planen att inleda en testverksamhet där vi hittar former för logistik, 
gruppstorlekar och bemanning för de olika gruppernas/särskolornas unika behov. 
Planen på lång sikt är att vi etablerat ett fungerande samarbete med kommunens alla 
särskolor, privata som offentliga, där vi tillsammans utvecklar former för samarbete. Vi 
hoppas också att vi inspirerar barnen att fortsätta och göra detta till en regelbunden 
aktivitet utanför skolan. Målet är att de funktionsnedsatta barnen det blir en integrerad 
del i vår ordinarie skridskoverksamhet med träning, shower och tävlingar. 

Uppsala Allmänna Konståkningsklubb bedriver idag skridskoverksamhet på tre isytor 
som vi hyr av Uppsala kommun i Gränbys A-, B- och C-hall. Ingen av dessa hallar är idag 
anpassade till funktionshindrades behov att själva komma ut på isen. Det saknas dörrar 
med låga trösklar och för de motoriskt funktionsnedsatta även stödskena i taket, en så 
kallad No Fall utrustning. 

Nu när Gränby sportfält expanderar och blir en samlingsplats för många idrotter känns 
det naturligt att anläggningarna tillgängliggörs så att alla grupper i samhället inkluderas 
i friskvårdens och idrottens värld. Vi vill att särskolebarnens behov av motion och 
motorisk övning tillgodoses och att skridskoåkning blir en integrerad del därav. 

Genom en delfinansieringslösning där Uppsala kommun delar investeringskostnaderna 
med Allmänna Arvsfonden ges mycket utrustning till en låg kostnad. Uppsala Allmänna 
Konståkningsklubb söker delfinansiering av Uppsala Kommun för No Fall utrustning 
med 600.000 kr och där Allmänna Arvsfonden motfinansierar med en lika stor summa. 

Bilaga 1: Offert No Fall utrustning 
Bilaga 2: Avsiktsförklaring Särskolor; Thunaberg, Eriksberg, Årsta, Stenhagen och Berga 
Bilaga 3: Avsiktsförklaring Särskolan Labanskolan 





Svetsning och montage av plaströrssystem och hockeysargar 
- 

Från icdé till färdigt projekt - Istech har helhetslösningen för Din ishall 

OFFERT 

och har nöjet att avge följande offert gällande: Nybyggnad av säkerhetsanläggning för skridskoåkning. 

Vi hoppas ni finner vår offert intressant och ser fram emot att höra från er! 

Med vänlig hälsning 
Istech 

Istech tackar för er förfrågan 

Hå an Lindberg 
Direkt 010-221 62 78 
hakan.lindberg@istech.se  

Offert 
Objekt: Gränby Ishallar C-hallen 
Offert nr: HL20150623-01 
Offertdatum: 2015-06-23 

Beställare: Uppsala Allmänna Konstäkningsklubb 

Istech 	• Fredriksgatan 2 • 84010 Ljungaverk • Växel 0691 -331 35 • www.istech.se  • Org nr 556696-1131 



No Fall Skating 
Ett koncept framtaget i samarbete med Nacka kommun och Svenska Konstålcningsförbundet. 
Rekommenderas av Svenska Konståleningsförbundet, Svenska Handikappidrottsförbundet och finns 
beskrivet i Svenska Ishockeyförbundets rekommendationer för ishallar "Bygga Ishall". 

NoFall gör isen tillgänglig för nya målgrupper. Ett koncept med ett helhetsperspektiv som 
inkluderar montering, dokumentation, certifierad utbildning, utbildningsmaterial för åkare och 
fränare. Förvaringslösning anpassas till ishallen och utrustning för junior- samt senioråkare 
levereras av NoFall. Anpassad utrustning finns för alla typer av åkare, NoFall kan tillhandahålla 
service, löpande kunskapsutbyte samt produktutveckling och påbyggnadsmöjligheter för 
markträning, för personer med fimktionsnedsättningar och äldre. 



Position 1- NoFall Skating Rundbana 
NoFall Skating Rundbana har en form liknande sargen och utförs i standard med 26m sidlängder 
med 14m bredd mellan och kurvsegment med radie 6800 mm. 
Aluminiumprofilerna i NoFall Skating Rundbana-Tak kombinerar maximal styvhet och bärförmåga 
med låg egenvikt. Profilerna är anodiserade och därmed underhållsfria. Genom ett flertal 
upphängnings varianter kan NoFall Skating Rundbana-Tak anpassas till olika hallars 
förutsättningar. 

Position 2 - NoFall Växel, parkeringsspår och åkvagnar/noshjul 
1 st. NoFall Växelenhet för No Fall Skating Rundbana 
En av NoFall konstruerad och tillverkad växelenhet som möjliggör att flera löpvagnar kan användas 
i NoFall rundbanan, för att sedan kunna växlas över i separat växel- och parkeringsspår. 
Växelenheten kontrolleras enkelt från golvnivå via ett vred. Styrningen säkras via nyckellås som 
måste vara i aktivt läge för att växelfunktion skall tillåtas. Växlingen utförs via rörelse i ett 
elektriskt ställdon. Specifikation Växelenhet: Längd parkeringsprofil: 2 000 mm 
Media: El, 230V, 1-fas, 50 Hz 
3st åkvagnar/noshjul ingår. Parkeringsenheten, som ingår i offerten, består av ett kurvsegment om 
90grader och en rak profil om 4m (generell sträcka för att nå parkeringsläget) inldusive samtliga 
upphängningar och ändstopp. Samtliga lösdelar i konceptet ingår med en "hoppsele" för 
konståkning och tre fallskydd för 
handikapp åkning. Förvaringslösning ingår. 

Position 3— stålfixtur i tak 
Stålfixtur tillverkad enligt av er tillhandahållna ritningar på ishallen. Lastberäkningar är ej med i 
offererat pris utan det måste fastighetsägaren göra. 

Position 4- Besiktning 
Besiktning av NoFall Skating Rundbana-Tak skall genomföras av innan NoFall Skating konceptet 
tas i bruk av åkare och tränare. NoFall egen besiktning ingår i priset och utförs i samband med 
slutförd montering. Konceptets samtliga delar kontrolleras enligt montageprotokoll och 
undertecknas. I anslutning till slutförd montering kan beställaren utföra en ytterligare, frivillig 
besiktning med auktoriserat besiktningsföretag (Inspecta Sweden AB) 
NoFall ombesörjer löpande kontroll av NoFall konceptets alla delar med syftet att garantera 
säkerhet och livslängd. Denna kostnad tillkommer. 

Position 5 - Utbildning 
Certifierad utbildning vid ett tillfälle av ca 8 personer i samband med idrifttagande ingår i priset. 



Position 6— Montage 
Komplett mekaniskt montage av ovanstående utrustning. 



KOMMERSIELLA VILLKOR 

Giltighetstid: 	 2015 

Leveransvillkor: 	 DDP Gränby ishallar 

Leveransbestämmelser: 	 ABT 06 

Pris: 	 1 095 000 :- 

Valuta: 	 SEK. 

Betalningsvillkor: 	 30% vid order, 60% vid leverans, 10 % 
efter godkänd besiktning. 

Igångsättningstid: 	 Enligt senare ök. 

Färdigställandetid: 	 Enligt senare ök. 

r"-) 
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upPaluf, 	 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Uppsala 20150814 

Avsiktsförklaring 

Grundsärskolan i Uppsala vill tillsammans med Uppsala Allmäna Konståkningsklubb 
möjliggöra för fler elever att prova på och utveckla sin förmåga att åka skridskor. Många av 
grundsärskolans elever har på grund av kognitiva och motoriska funktionsnedsättningar 
svårigheter att lära sig åka skridskor. Motgångar med fall och smärtor blir oöverstigliga och 
upplevelsen av misslyckande överskuggar lusten att träna sig till en fungerande 
skridskoåkning. 

I dag finns nya tekniska lösningar som skulle möjliggöra för våra elever att träna 
skridskoåkning utan att ständigt falla och slå sig. Därigenom skulle flera ha möjlighet att få ett 
mer aktivt liv som vuxna och kanske till och med kunna delta i idrottsliga eller estetiska 
aktiviteter på skridskor. Skridskoåkning skulle kunna bli ytterligare en aktivitet som gör att vi 
bättre kan arbeta enligt grundsärskolans kursplaner i ämnet idrott och hälsa eller i 
ämnesområdet motorik. 

Om Uppsala Allmäna Konståkningsklubb får möjlighet att införskaffa fallskyddsutrustning 
avser vi därför framgent försöka utveckla vår verksamhet inom ovan nämnda ämnen genom 
att regelbundet åka med elever till ishallen för att delta i verksamhet som anordnas av 
klubben. 

Hans Kvick 
	

Helena Lundvik 
	

Berit Edward 
Rektor Tunabergs 	Rektor Johannesbäcks och 

	
Rektor Årsta och 

och Eriksbergs 	Bergaskolans grundsärskola 	Stenhagens grundsärskola 
grundsärskola 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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Avsiktsförklaring 

Labanskolan frisärskola i Uppsala ser positivt till ett samarbete med Uppsala Allmänna 
Konståkningsklubb. Många av skolans elever har på grund av motoriska och kognitiva 
funktionsnedsättningar svårt att åka skridskor. Men genom att använda ny teknik som 
motverkar att barnen fall omkull och skada sig, överbryggas de emotionella hindren från 
att åka skridskor. 

Vi uppfattar att den No Fall utrustning som diskuterats att sätta upp i taket över isen 
skulle vara till stor hjälp och för många av våra elever vara en förutsättning för att de 
ska kunna få den motoriska träning som skridskoåkningen skulle innebära. Vi vill på alla 
möjliga sätt aktivera våra elever för att vi ska leva upp till de ställda kursplanerna för 
ämnesområdet motorik/idrott & hälsa med skridskoåkning, men också presentera detta 
som en möjlig fritidsaktivitet. 

Skridskoåkning i Uppsala Allmänna Konståkningsklubbs regi kommer att bli en av våra 
motoriska träningsmoment om den utrustning för fallskydd kommer på plats. Vi ser 
fram emot att få utveckla ett samarbete med klubben och hoppas på att finansieringen 
till utrustningen löser sig. 

- / 
Annika Hedlin 
Rektor Labanskolan Frisärskola 

Labanskolan Frisärskola , Levertinsgatan 31, 754 30 Uppsala 	 Tel: 018-50 50 70 
Mall: Info@labanskolan.se 	 www.labanskolan.se  
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UPPSALA ALLMÄNNA KONSTÅKNINGSKLUBBS PROJEKT "ISHALL FÖR ALLA" 

Till Uppsala Kommun 

Uppsala Allmänna Konståkningsklubb planerar att öppna upp ishallen för personer med 

funktionsnedsättning. 

Vi anser att det är en försummad grupp i samhället och vill gärna erbjuda en fantastisk 

träningsform, nämligen konståkning! 

För att detta ska kunna vara möjligt måste en hoppsele, en s.k "No Fall" installeras. Vi måste 

även införskaffa hjälpmedel till isen samt skridskor och hjälmar. 

För att finansiera detta projekt tänkte vi ansöka om pengar från allmänna arvsfonden. De går 

in med ca 70% av beloppet. 

Resterande summa hoppas vi att Uppsala Kommun lägger in i projektet. 

Budgeten beräknas uppgå till minst 1500.000. 

Så därför ansöker vi nu formellt om mellan 400000-500000 från Uppsala Kommun, för att 

göra detta projekt möjligt: en ishall för alla! 

Uppsala 140627 

Jannica Pettersson, ordförande, för styrelsen UAKK. 



• ??kr 
??kr 
??kr 
25.000 kr 
141.500 kr 

70.000kr 
30.000kr 
10.000kr 
5000kr 
6500kr 
20.000kr 
141.500kr 

(projektledare år 1 samt tränarlön) 
(inköp skridskor + hjälmar) 

(Bildstöd, teckenstöd) 

(Uppdelat på år 1 och 2) 

Ffv- 

KOSTNADSKALKYL PROJEKT PROJEKT ISHALL FÖR ALLA 

Installation 
Installation av No Fall enligt offert: 	1038000 exl moms. 
Ansökan från Allmänna arvsfonden 	1000.000 kr 
Bidrag Uppsala Kommun 	 500.000 kr 

Projektstöd- utveckling av verksamhet 
Arvsfonden 
Svenska Konstå'kningsförbundet 
Uppsala kommuns projektmedel 
Egna medel 
Totalt 

Utgifter- utveckling av verksamhet 
Lönekostnader 
Material 
Utbildning funktionshinderkunskap 
Anpassat pedagogiskt material 
Ishyra 
Marknadsföring 
Totalt 
Samarbetspartners 
Uppsala kommun 
Svenska Konståkningsförbundet 
Upplands idrottsförbund 
Uppsala handikappidrott 
Laban särskola 
Laban korttidshem för barn under 21 år som tillhör LSS. 
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UPPSALA ALLMÄNNA KONSTÅKNINGSKLUBBS PROJEKT "ISHALL FÖR ALLA" 

BAKGRUND: 
Uppsala allmänna konståkningsklubb är en breddklubb. Vi vill ta tillvara alla åkares egna 
förutsättningar och sätta glädjen i fokus. Det ska vara kul att träna! Det ska vara roligt att åka 
skridskor! Vi är stolta över att vi är en klubb som växer och att så många trivs och utvecklas. 
l styrelsen har dock en diskussion förts om en stor grupp som ställs utanför detta, vilket är 
personer med funktionsnedsättningar. Hur ska vi nå dessa personer? Vad krävs? Vad kan vi 

göra? 
Ganska snart förstod vi att en s.k hoppsele måste införskaffas, och där tog det stopp. En 

installation av No Fall ryms inte inom vår budget.. 

NULÄGE: 
Vi fick reda på att Allmänna arvsfonden driver ett projekt för just denna målgrupp och var på 

ett informationsmöte om vad som krävs. På mötet träffade vi Mari Anån som utvecklat 
hoppselen No Fall och vi berättade att vi var intresserade av att utveckla Uppsala inom detta 
område. Vi tog kontakt med Per Adler på Svenska Konståkningsförbundet som driver ett 
projekt "Jämlik Ishall" och de är med och stöttar vårt projekt. 
Vi har också tagit kontakt med Upplands Idrottsförbund och Svenska handikappförbundet, 
men har i nuläget inte fått klart med något ekonomiskt stöd. 
Vi har själva budgeterat för en liten del under kommande verksamhetsår. 
Vi har redan intressenter från olika särskolor. 

FRAMTID: 

Vi ska ansöka om ekonomiskt bidrag från Allmänna arvsfonden för att kunna starta 
verksamhet för målgruppen. 
Vi hoppas att Uppsala Kommun går in och stöttar med minst 25% av kostnaden för 
installationen samt står för underhåll av hoppselen under kommande år. Vi behöver också 
ett godkännande för själva installationen. 

Vi ser många möjligheter och ett spännande samarbete inom detta område. 
Vi planerar att efter vi har kommit igång med detta projekt, dagtid för särskolor, 

implementera projektet i vår ordinarie verksamhet och det ska finnas grupper även på 
kvällstid/helg för personer med funktionsnedsättningar. Vi kommer att satsa på utbildning 
till tränarkåren så att vi kan bemöta dessa personer på bästa sätt. 

Jannica Pettersson, ordförande och Cathrine Göransson, sekreterare för styrelsen UAKK. 


	3.3No_Fall
	No_Fall_missiv
	Uppsala Allmänna Konståkningsklubb: Ansökan om delfinansiering till handikappanpassning av Gränby ishall C

	No_Fall_ansokan
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12


	NoFall_Ansokan
	Page 1
	Page 2
	Page 3


