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Barn- och ungdomsnämnden 

Avtal med Upplands Idrottsförbund om idrottsskolor 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta: 

att godkänna verksamhetsbeskrivning från Upplands Idrottsförbund om inriktning av 
idrottsskolor år 2012 - 2014. 

att godkänna avtal med Upplands Idrottsförbund om idrottskolor för perioden 2012-01-01 -
2014-12-31, samt att fastställa avtalsersättningen för år 2012 till 1 030 000 kronor. 

Sammanfattning 
Avtal finns för perioden 2010-2011. Kontoret föreslår att avtalet förlängs för perioden 
2012-01-01 -2014-12-31. Avtalsersättningen 2012 regleras med 3% uppräkning 
av 2010 års ersättning. Avtalsersättningen regleras kalenderårsvis under avtalsperioden. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör; chef U A K 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Munin - Strandbodgatan 1 • Telefon: 018-727 00 00 vx • Fax: 018-727 86 50 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Avtal 
Idrottsskolor 2012 - 2014 

Mellan barn- och ungdomsnämnden Uppsala kommun 
och Upplands Idrottsförbund 

§1 Parter 

§2 Överenskommelse 

§3 Kontaktpersoner 

§4 Ersättning 

§5 Avtalstid 

§6 Omförhandling 

§7 Tvist 

Barn- och ungdomsnämnden Uppsala kommun, kallad 
uppdragsgivaren, och Upplands Idrottsförbund, kallad utföraren. 

Utföraren åtar sig att bedriva idrottsskolor för skolbarn 
enligt bilagd verksamhetsbeskrivning. 

För barn- och ungdomsnämnden: Ulf Lundström, uppdragsstrateg. 
För Upplands Idrottsförbund: Peter Englund, verksamhetschef. 
Dessa personer svarar för de löpande kontakterna under avtalstiden. 

Den överenskomna ersättningen för 2012 utgörs av 1 030 000 kronor. 
Ersättningen regleras kalenderårsvis och för nästkommande avtalsår 
före december månads utgång. 
Ersättningen utbetalas kvartalsvis mot faktura. 

Detta avtal avser tiden 2012.01.01 -2014.12.31. 

Omförhandling av avtal kan ske under avtalsperioden om 
förutsättningarna för avtalet förändras på grund av beslut hos 
uppdragsnämnd, ändrad lagstiftning eller andra beslut av myndigheter 
eller insatser som är överordnade uppdragsgivaren respektive 
utföraren. 

Part får påkalla omförhandling av detta avtal om ändrade förhållanden 
gör att de väsentligen motverkar parternas gemensamma 
förutsättningar. 

Anmälan om omförhandling ska ske skriftligt av behörig företrädare 
för partema så snart åberopat förhållande blivit känt. Den befriar inte 
part från att fullgöra avtalet till dess omförhandling skett. 

Tvist med anledning av denna överenskommelse ska i första hand 
lösas genom överläggning mellan parterna och i andra hands avgöras 
av allmän domstol. 
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§8 Godkännande Avtalet gäller under förutsättning att barn- och ungdomsnämnden och 
styrelsen för Upplands Idrottsförbund godkänner detsamma. 

§9 Uppföljning Under avtalstiden har uppdragsgivaren rätt att göra uppföljningar och 
kvalitetsmätningar för att kontrollera att utföraren uppfyller uppdrag 
och åtaganden enligt detta avtal. 

§10 Underskrifter Avtalet är upprättat i två lika lydande exemplar varav parterna tagit 
var sitt. 

§11 Allmänt 

Arbetsgivaransvar 

Utföraren påtar sig det fulla arbetsgivaransvaret för personal som är anställd för 
uppdragets utförande. 
Utföraren svarar för att personalen har adekvat utbildning och erfarenhet samt att 
kontinuerlig fortbildning ges. 

Anmälan enligt socialtjänstlagen 
Personal som inom verksamheten som får kännedom om något som kan innebära att 
socialtjänsten behöver ingripa till en underårigs skydd är skyldiga att genast anmäla detta 
till socialtjänsten jämlikt kapitel 14 socialtjänstlagen. 

Lagar och avtal 
Utföraren får inte vidta åtgärder som kan antas medföra åsidosättande av lag eller kollektivavtal 
eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom utförarens verksamhets- och 
avtalsområde. 

Tystnadsplikt 
Personal anställd av utföraren har tystnadsplikt. Den som är eller har varit verksam i den aktuella 
verksamheten, får inte obehörigen röja vad han/hon därvid har fått veta om enskilds personliga 
förhållanden. 

Information 
Målgruppen för verksamhet och uppdrag ska ha information om de möjligheter och aktiviteter 
som erbjuds i verksamheten. Utföraren ansvarar för information om verksamheten. 

Lokaler och utrustning 
Utföraren förhyr lokaler och anläggningar med eget avtal och ansvarar för lokalhyra, lokalvård, 
konsumtionsavgifter och övriga avgifter och för uppdragets utförande andra nödvändiga 
kostnader. Verksamheten ska bedrivas i lokaler som uppfyller de föreskrifter som myndigheter 
utfärdat. Utrustning anskaffas av uppdragstagaren och tillhör denne. 
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Avgifter 
Intäkter från deltagaravgifter tillfaller utföraren. Utföraren svarar för att uttaga och administrera 
avgifterna. 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om deltagaravgifter. 

Försäkring 

Utföraren ska teckna och under överenskommen verksamhetstid vidmakthålla ansvarsförsäkring, 
samt andra erforderliga försäkringar som håller nämnden skadelös. Utföraren ansvarar för att 
försäkringsskyddet är fullgott för lokaler, utrustning, personal, verksamhetsdeltagare och 
besökare. Försäkringspremier bekostas av uppdragstagaren. 
Kapitalkostnader 
Kapitalkostnader som uppstår på grund av uppdragstagarens investeringar bekostas av 
uppdragstagaren. 

Tolk 

Utföraren svarar för att tolk rekvireras vid behov och svarar för dess kostnad. 

Miljö 

Utföraren förbinder sig att använda produkter som garanterar miljövänlighet. 

Hantering av handlingar 

För att båda parter skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt gällande arkivreglemente för 
Uppsala kommun och tillämplig lagstiftning är parterna överens om att alla handlingar som 
uppkommer inom de båda parternas verksamhetsområden, med stöd av detta avtal, skall 
förvaras på ett betryggande sätt. Utföraren har skyldighet att upprätta förteckning över 
inkommande, pågående eller utgående handlingar i verksamheten. 
Upplands Idrottsförbund skall vid upphörande av uppdraget till Uppsala kommun överlämna 
alla handlingar, som inkommit, upprättats eller utgivits i verksamheten till Uppsala kommuns 
stadsarkiv och till barn- och ungdomsnämnden. 
Bilaga 
Verksamhetsbeskrivning från Upplands Idrottsförbund, godkänd av barn- och ungdomsnämnden 
2012-02-16. 
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BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 

Uppsala 2012-

Cecilia Forss Carola Helenius-Nilsson 
Ordförande Direktör 

Ulf Lundström 
Uppdragsstrateg 

UPPLANDS IDROTTSFÖRBUND 

Uppsala 2012-

Tomas Tjäder Dag Söderberg 
Ordförande Idrottschef 

Peter Englund 
Verksamhets- och utvecklingschef 
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