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upPRII.2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Larsson Sten 	 2016-09-18 	lFN-2016-0137 
Malmberg Jan 

Idrott- och fritidsnämnden 

Remiss från kommunstyrelsen avseende Mål och budget 2017-
2019 

Förslag till beslut 
Idrotts-  och fritidsnämnden föreslås besluta 

att anta förslaget till Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019, avseende nämndens 
ansvarsområde, med den redaktionella justering som framgår av ärendebeskrivningen, samt 

att anhålla att kommunfullmäktige medger idrotts- och fritidsnämnden rätten att fastställa 
markeringsavgifter enligt de principer och nivåer som framgår av ärendets bilaga 1 

att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt förslag. 

Sammanfattning 
I uppräkning av vilka program som stödjer inriktningsmål nr 2 saknas det under 2015 antagna 
Idrotts- och fritidspolitiska programmet. Texten ska kompletteras med detta program. 

Då en förändring av markeringsavgiften förutsätter en process där nämnden genomför dialog 
med föreningslivet föreslås att markeringsavgifterna får fastställas senare av nämnden enligt 
de principer som redovisas i ärendet och återges i bilaga 1. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, 
den 6 september, § 5, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring 
och kompletteringar med taxor och avgifter. 

Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda förslaget, med en redaktionell justering som 
framgår av ärendebeskrivningen, för nämndens ansvarsområde underställs 
kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019. 

Föreslagna justeringar i Mål och budget 2017-2019 
Nämnden föreslår följande justeringar i förslaget till Mål och budget 2017, med plan för 
2018-2019: 

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

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



I uppräkning av vilka program som stödjer inriktningsmål nr 2 saknas det under 2015 antagna 
Idrotts- och fritidspolitiska programmet. Texten ska kompletteras med detta program. 

Taxor och avgifter 
I det förslag till kommunbidrag som redovisas för respektive år 2017 till 2019 finns riktade 
effektiviseringar för nämnden. Dessa effektiviseringar kan hanteras genom antingen minskade 
inhyrningar av lokaler och anläggningar, sänkta föreningsbidrag eller höjda 
markeringsavgifter (hyror för lokaler och anläggningar). Nämnden överväger en kombination 
av åtgärder där förändrade avgifter är en. En sådan avgiftsförändring förutsätter en process 
där nämnden genomför dialog med föreningslivet. 

Det arbetsförslag som finns i beredning av ärendet med ändrade markeringsavgifter utgår 
från: 

• att avgifterna höjs till en nivå för barn och unga, mellan 5 och 25 år, till genomsnittligt 
116 kronor per timme från dagens 80 kronor per timme (genomsnittet uppnås genom 
ökat bidrag riktat till barn och unga) 

• att avgiften differentieras så vuxenidrott får ett högre pris än barn- och ungdomsidrott 
• att del av avgiftshöjningen återförs till föreningarna genom ett ökat aktivitetsstöd med 

särskild högre nivå för tjejer i åldern 9 till 16 år. 

Uttaget av avgiften sker utifrån den nivå som avser vuxna. Genom ökat föreningsbidrag 
återförs medel till föreningar för att kostnaden för barn och unga ska kunna hamna på angiven 
genomsnittlig nivå. 

En höjning till en genomsnittlig avgift för barn och unga om 116 kronor kan jämföras med att 
den prisnivå som gällde för 2004 motsvara 105 kronor i dagens penningvärde. Den reala 
höjningen är således på 10,5 procent. 

Nämnden föreslår att markeringsavgiftema får fastställas senare av nämnden enligt de 
principer som redovisas ovan och återges i bilaga 1. 

De föreslagna justeringarna innebär en omfördelning från ökade kostnader för föreningar när 
de hyr lokaler och anläggningar till ett ökat stöd för föreningarnas aktiviteter. De som främst 
vinner på detta är föreningar med egna anläggningar som får ett ökat aktivitetsstöd utan 
motsvarande kostnadsökning för anläggningarna. För att nå nämndens mål att utjämna 
skillnaderna i hur nämndens stöd fördelas mellan kvinnor och män föreslås nämnden även 
införa ett riktat ökat stöd till flickors deltagande i föreningsaktiviteter. 

Till del kommer inte de ökade intäkter som nämnden får från ökade markeringsavgifter att 
omfördelas till ett ökat föreningsstöd. En del av intäktsökningen avser nämnden disponera för 
att täcka del av det riktade effektiviseringskrav som nämnden får enligt förslaget till Mål och 
budget för 2017-2019. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 	 Jan Malmberg 
Stadsbyggnadsdirektör 	 Avdelningschef Idrott och fritid 



Uppsala 
IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Malmberg Jan 	 2016-09-21 	IFN-2016-0137 

FÖRSLAG 
Kommunstyrelsen 

Yttrande över Mål och budget 2017-2019 

Idrotts och fritidsnämnden lämnar följande yttrande. 

I uppräkning av vilka program som stödjer inriktningsmål nr 2 saknas det under 2015 antagna 
Idrotts- och fritidspolitiska programmet. Texten ska kompletteras med detta program. 

Då en förändring av markeringsavgiften förutsätter en process där nämnden genomför dialog 
med föreningslivet föreslås att markeringsavgifterna får fastställas senare av nämnden enligt 
de principer som redovisas i bilaga 1. 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Rickard Malmström 	 Annie Arkebäck Morn 
Ordförande 	 Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, idrotts- och fritidsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: idrotts-fritidsnamnden@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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Bilaga 1 

Prislista för Markeringsavgifter 2017 
Förslaget visar föreslagna nivåer med följande principer som utgångspunkt: 

• Avgiften för vuxna, över 25 år, ska vara högre än för barn och unga 
• Avgiften för barn och unga ska i genomsnitt vara 116 kronor per bokad timme i standardanläggning 
• Uttaget av avgiften sker enligt den nivå som avser vuxna. Genom ökat föreningsbidrag återförs medel till föreningar för att kostnaden för 

barn och unga ska kunna hamna på avsedd nivå 
• Avgiften ska avspegla kostnaderna för olika anläggningstyper 

Kategori 1 Allmännyttiga ideella föreningar i Uppsala kommun för verksamhet/ 
träning. Tävlingar/matcher/cuper på lokal och regional nivå oavsett ålder. 
Tävlingar/matcher/cuper på nationell och internationell nivå för barn och ungdomar. 
Nuvarande "vanliga" avgift, standardanläggning, förändras från 80 kr till en nivå som ger en slutlig kostnad på 116 kr för barn och unga. 

En beräknad nivå för vuxna är 130 kr, som slutligen ska fastställas av idrotts- och fritidsnämnden. 
Avgiften ska spegla faktiska kostnader för olika anläggningstyper och säsongsvariationer. 

Kategori 2 Övriga föreningar, skolor, idrottsklasser på skoltid och studieförbund i Uppsala kommun. 

Kategori 3 Övriga förhyrare, till exempel företag, privatpersoner, föreningar från andra kommuner, samt distrikts- och riksförbund. 
Tävlingar/matcher/cuper på nationell och internationell nivå för vuxna. För kommersiella verksamheter och 
arrangemang/matcher av publikt intresse upprättas särskilt avtal. 

Avbokning av förhyrd tid 
Föreningar som inte avbokar sina tränings- och matchtider i enlighet med reglerna, åläggs att betala 
1 000 kr för ej avbokad träningstid och 1 500 kr för ej avbokad matchtid. 



ANLÄGGNING Nuvarande Förslag till Nuvarande Förslag till Nuvarande Förslag till 
Pris nytt pris Pris nytt pris Pris nytt pris 
Kategori 1 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 3 

Studenternas IP sommar 
Fotbollsplan 
Friidrott 
Diskus, slägga, spjut på Kap 

Studenternas IP vinter 
Bandybana 

80 
80 
80 

160 

Nivå 130 kr 190 Nivå 310 300 Nivå 490 
190 300 
190 300 

300 600 

Gränby ishallar vinter 
Rink, per bana 
Bandyhall 
ordinarie säsong enligt avtal med Hallalliansen. 
Till priset tillkommer en avgift som bestäms av 
föreningarna i hallalliansen. 

80 
160 + 
Alliansens 
kostnad 

190 
300 + Alliansens 
kostnad 

300 
600 + Alliansens 
kostnad 

Anders Diös-hallen 
Vecka 11 — v. 1 80 190 300 
V .2 — v 10 160 230 600 

Fotbollsplaner 
Gräsplaner 
Period: sista helgen i april — sista helgen i september, 
undantag kan medges vid kval eller serie-/cupspel 
om planen så tillåter 
A-planer 80 190 300 
B-planer 80 190 300 
C-planer 60 135 210 

9-spel 30 60 120 
7-spel 30 60 120 
5-spel 30 60 120 

Konstgräsplaner 
Period v. 02— v.10 Vintersäsong 
Konstgräs Löten uppvärmd 500 500 1000 

11-spel 160 230 600 

7-spel 80 190 300 



80 
40 

50 
25 

50 

Period v. 11 — v.1 
11-spel 
7-spel v 11 — v.1 

Grusplaner 
11-spel 
7-spel 
Omklädningsrum 
Pris per omklädningsrum 

Idrottshallar 

 

Idrottshall stor> 600 kvm 80 

Idrottshall mellan (endast skola) 
56 

560 

880 

190 	 300 
95 	 150 

90 	 120 
45 	 120 

50 	 50 

150 
Skolan 559 
Skolan 439 
105 
Skolan 296 

560 

880 

300 

210 

560 

880 

Idrottshall liten <160 kvm 

Övernattning i liten idrottshall. Per dygn 
Vardagar kl 20.00 — 06.00 
Helger kl 18.00 — 08.00 

Övernattning i stor idrottshall. Per dygn 
Vardagar kl 20.00 — 06.00 
Helger kl 18.00 — 08.00 

Almunge simhall 
Per timma 

Skidlift 
Sunnersta 
Vardagar, utom skollov, kl 09.30 -17.00. Per timme 

	
80 

230 230 230 

190 300 



Entrbelagda evenemang / Matchhyror 
Enligt självkostnadsprincipen för arrangemangets 
genomförande vid respektive anläggning. 

Skollokaler 

Lärosal 16 60 120 
Ämnessal, skrivsal 29 105 210 
Samlingssal, aula 40 150 300 
Bespisningslokal 40 150 300 
Kök, pentry 24 60 120 

Lägergårdar — Pilsbo. Dygnspris 690 1935 2580 

Grand 
Nederplan vardagar 40 150 300 
Café  40 150 300 
Hela anläggningen 80 300 600 

Ljud- och ljusanläggning samt mobilt 
bred band 

Lilla P-A anläggningen per tillfälle 500 500 500 
Stora P-A anläggningen per timme 500 500 500 
Backline anläggning per tillfälle 750 750 750 
Mobilt bredband, dygnspris 100 200 300 

Bygdegård 

Hyrs direkt av respektive bygdegård och 
avser bara de bygdegårdar som finns i 

32 76 

Uppsala kommun 






	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

