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Idrott- och fritidsnämnden 

Partnerskap vid idrottsarrangemang 

Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 

att uppdra åt förvaltningen att verka tillsammans med föreningslivet i partnerskap för att 
genomföra idrottsarrangemang och cuper inom kommunen. 

att inom upprättade partnerskap reducera avgiften för övernattning i skolsalar och 
idrottshallar samt förhyrning av matbespisning med 50 procent. 

att inom upprättade partnerskap bistå föreningen med kommunikationsinsatser för 
idrottsarrangemang. 

Sammanfattning 

Idrottsarrangemang av olika slag är en mötesplats för barn och ungdomar oavsett kön eller 
nationalitet, med idrotten som en gemensam nämnare. Ett utmärkt medel för att stärka 
integration och gemenskap. 

Genom att upprätta samarbete genom partnerskap med arrangerande förening underlättar 
idrotts- och fritidsnämnden föreningarnas arbete med idrottsevenemang. Dels genom 
reducerade avgifter för övernattning i skolor och förhyrning av matbespisning samt genom att 
bistå föreningar med att säkerställa idrottsanläggningar för spel, skolor för övernattning, 
matbespisningsmöjligheter, lokalvård och transporter. I upprättade partnerskap bistår 
nämnden även med kommunikationsinsatser. 

Ärendet 

Under inriktningsmål nr 2 i Mål och budget nämns en stark ställning för Uppsala som 
evenemangs och mötesstad. En bidragande grund i en sådan utveckling är 
föreningsarrangerade cuper och andra idrottsevenemang som bland annat skapar 
arrangörsmässig kompetens samtidigt som de ger intäkter till föreningarna. 
Att genomföra evenemang innebär ett omfattande arbete, till stor del på ideell grund, för 
arrangörsföreningarna. Här kan kommunen bidra med stöd. 
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Genom att upprätta ett samarbete genom partnerskap med arrangerande förening kan 
kommunen underlätta för arrangemang som kräver tillgång till och samordning av olika 
tjänster, såsom lokaler och anläggningar för spel, övernattning och matbespisning i skolor, 
lokalvård och transporter liksom kommunikationsinsatser. 

Genom att reducera avgiften för övernattning och matbespisning i skolor med 50 procent 
möjliggör kommunen för arrangerande förening att behålla eller möjligtvis sänka 
deltagaravgift för föreningar. 

Idag betalar arrangerande föreningen följande; 

Klassrum 400 kr/dygn per klassrum 
Liten idrottshall 1050 kr/ dygn 
Stor idrottshall 1650 kr/dygn 
Matsal 40 kr/timma 
Markeringsavgift idrottshall 150 kr/timma 

Ekonomiska effekter 

70% av intäkter för övernattning och matbespisning går till utbildningsnämnden och 30% till 
idrott och fritidsnämnden. Den totala intäkten för övernattning understiger 600 000 kr per år. 
Cirka 420 000 av dessa går till utbildningsnämnden som ett incitament för att 
utbildningsnämnden ska låna ut skolanläggningen kvällar och helger. Resterande 180 000 går 
till Idrott och fritidsnämnden. 

Effekten av beslutet innebär att intäkterna för övernattning halveras totalt för kommunen. För 
idrott och fritidsnämnden uppgår summan till 90 000 kr. 

Inkomna synpunkter från skolor 

Förvaltningen har tillfrågat skolledningen vid de sex skolor som svarar för flest 
övernattningar om synpunkter på förslaget. Två stycken har lämnat följande synpunkter: 

• Alla skolor får ta del av minskad ersättning, detta bör vara en engångshändelse för att 
hjälpa Storvreta innebandy, och sedan återgå till ordinarie taxa. 

• Positivt att kommunen satsar på idrott och föreningsliv för barn. Vid uppkomna 
eventuella extrakostnader får skolan kostnadstäckning och så länge det är på det viset 
spelar inte taxan någon roll. 
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