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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Uppsala Innebandyallians och Upsala Friidrott: Ansökan om 
föreningsbidrag 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  garantera ett föreningsbidrag på 16 mkr per år i 25 år från och med tidigast 2014 till 
       idrottsföreningar som bedriver föreningsbidragsberättigad   
       idrottsverksamhet i nyuppförd  friidrotts-och innebandyhall på Gränbyfältet  i enlighet 
       med föredragningen 
 
att  uppdra till idrotts-och fritidsnämnden att inom ovan nämnda ram fördela föreningsbidrag 
       till Uppsala friidrott och Uppsala  innebandyallians  samt upprätta ett förenings- 
       bidragsavtal med aktuella föreningar som säkrar ett avsett och effektivt nyttjande 
       av det kommunala bidraget 
 
att  uppdra till idrotts-och fritidsnämnden att fastslå tidpunkt för den inledande utbetalningen 
      och svara för regelbundna avstämningar med föreningarna , samt 
 
att  uppdra till kommunstyrelsen att i IVE 2014-2017 beakta behov av att avsätta 11.3 mkr   
       per år för föreningsbidrag till föreningsbidragsberättigad verksamhet i nyuppförd 
       friidrott/ innebandyhall på Gränbyfältet 
 
 
Ärendet 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2010 (KSN-2009-0348) om föreningsbidrag 
till en gemensam idrottsanläggning för innebandy och friidrott. Beslutet överklagades till 
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förvaltningsrätten, som upphävde kommunfullmäktiges beslut. Domen överklagades av 
Uppsala kommun till kammarrätten som avslog överklagandet den 31 januari 2012 på den 
grunden att stödet i en del bedömdes vara otillåtet då det var riktat till en enskild 
näringsidkare trots att det inte förelåg synnerliga skäl och att kommunen åsidosatt sin 
skyldighet enligt lag att lämna upplysningar till regeringen om det planerade stödet. Däremot 
fann kammarrätten inte att beslutet om föreningsbidrag stred mot den kommunala 
likställighetsprincipen 
 
Det stöd som åsyftades var den garanti som skulle utgå till anläggningsägaren DAL Nordic 
Finance AB i det fall idrottsföreningarna kom på obestånd. Den anläggningsägaren var borta 
ur samarbetet redan när förvaltningsrättens dom av Uppsala kommun överklagades till 
kammarrätten. Men rätten ansåg sig inte kunna ta hänsyn till förändringar under processens 
gång. 
 
Föreningarna har därefter  inkommit med en ny ansökan om föreningsbidrag för utveckling av 
sin verksamhet inom en gemensam friidrotts/innebandyanläggning som de planerar att förhyra 
av sitt gemensamt ägda bolag. Föreningarna ansöker om ett totalt föreningsbidrag om 15 – 19  
mnkr/år i 25 år,  fördelat på 9,2-11,6 mkr till Uppsala Innebandyallians och 6,1- 7,6 mnkr till 
Upsala IF Friidrott. Den totala årliga verksamhetskostnaden uppskattas till 35 – 40 mnkr. 
Beloppsintervallet speglar den osäkerhet som råder fram till dess att hyresnivåerna i den nya 
anläggningen fastställts. Anläggningens funktioner och huvudsakliga innehåll är desamma 
som i tidigare förslag, och framgår av bilagd ansökan (bilaga 1) . Anläggningen ska drivas av 
föreningarna själva.  
 
Då mer än hälften av kostnaden för kontraktet avseende byggentreprenaden täcks av 
kommunens föreningsbidrag kommer kommunen att se till att det föreningsägda bolaget 
upphandlar byggentreprenaden i enlighet med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 
(LOU).”   
 
Idrotts-och fritidsnämnden behandlade ärendet den 3 april 2012  (IFN-2012-0088) och 
beslutade enligt framlagt förslag 
 
att föreslå kommunfullmäktige bevilja Upsala IF friidrott ett föreningsbidrag om lägst 6,4 
mnkr  per år och Uppsala Innebandyallians ett föreningsbidrag om lägst 9,6 mkr per år i 25 år 
fr o m tidigast år 2014 för att bedriva idrottsverksamhet för barn och ungdomar i nyuppförd 
anläggning i enlighet med föreningens ansökan.att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
uppdra till idrotts-och fritidsnämnden att i samband med planeringen av IVE 2014 återkomma 
med slutligt förslag till bidragsbeloppens storlek, om så erfordras, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att uppdra till idrotts-och fritidsnämnden att upprätta 
föreningsbidragsavtal med föreningarna utifrån redovisade förutsättningar samt svara för 
regelbundna avstämningar med föreningarna och återkomma i IVE –planeringen, om så 
erfordras samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att, om förutsättningarna för 
föreningarna förändras under 25-årsperioden så att verksamheten i innebandy-
friidrottsanläggningen kommer att drivas av annan förening, utbetala föreningsbidraget till 
annan ideell föreningsbidragsberättigad förening som bedriver motsvarande idrottsverksamhet 
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i anläggningen (bilaga 2 ) 
 
Föredragning 
Det behov av lokaler för berörda idrotter som identifierats av kommunfullmäktige 2010 
kvarstår oförändrat, då antalet utövare har ökat men inga nya anläggningar tillkommit.  
Friidrottarna fortsatter att pendla för sin träning till såväl Västerås som Stockholm då inga 
lokaler finns i Uppsala för att möta träningsbehovet vintertid. För innebandyn har 
fastighetsägarnämnden ett hyresavtal med den nuvarande så kallade Allianshallen som gäller  
t o m augusti 2013.Uppgifter om föreningarnas verksamhet och medlemsantal framgår av 
ansökan. 
 
I och med att kommunfullmäktiges beslut upphävdes har processen fått starta om igen. 
De aktuella föreningarna har inkommit med en ny ansökan om föreningsbidrag för utveckling 
av sin verksamhet inom en gemensam friidrotts-och innebandyanläggning. Anläggningen 
planeras ha samma konstruktion och funktioner som vid tidigare ansökan Föreningarnas 
förslag till gemensam idrottshall på ca 27 000 m2 lokalyta, omfattar fyra fullstora 
innebandyplaner och en hall, centercourt, med läktare för 2 200 sittande åskådare. Vidare 
omfattas en tränings- och ungdomstävlingshall för friidrott med rundbana, två rakbanor, och 
utrymme för övriga friidrottsgrenar, samt gym- och styrkelokaler, kansli, servering 
lager/förråd, sportbutik mm.  
 
En skillnad gentemot tidigare ansökan är att föreningarna nu avser att förhyra anlägggningen 
av sitt gemensamt ägda fastighetsbolag i stället för av en privat anläggningsägare. 
En annan skillnad är att det föreningsägda bolaget kommer att upphandla byggentreprenaden i 
enlighet med LOU. 
 
Anläggningen ska uppföras på en för ändamålet detaljplanerad tomt inom Gränby sportfält. 
(bilaga 3).Den dåvarande fastighetsnämnden har godkänt ett tomträttsavtal och 
genomförandeavtal för ändamålet. (FSN-2010-0381) Avtalen är dock inte underskrivna i 
avvaktan på ett lagakraftvunnet kommunfullmäktigebeslut om föreningsbidraget. 
 
Det av föreningarna framtagna förslaget till friidrotts- och innebandyhall i Gränby, tillgodoser 
ett av Uppsala kommun samlat identifierat behov av inomhusträning för friidrotten och det 
ökande antalet aktiva inom innebandy i Uppsala. Förutom att erbjuda träning för ca 600 aktiva 
friidrottare är Upsala IF den förening som idag på uppdrag genomför både grundskola och 
gymnasieskola inom NIU (nationellt godkänd idrottsutbildning).Uppsala kan därför idag 
erbjuda friidrott som specialämne. För att detta ska fortsätta kräver Svenska 
friidrottsförbundet att träningsmöjligheter kan erbjudas året runt. Kostnaden för att uppföra en 
separat friidrottshall av motsvarande kvalitet uppskattade dåvarande fastighetskontoret år 
2009 till 120-130 mkr. 
 
Dåvarande Fritids-och naturvårdsnämnden visade i sina beräkningar att antalet årsöppet-
timmar ( timmar tillgängliga för brukare) är 7 100 för innebandy i den förhyrning som 
kommunen gör i den nuvarande Allianshallen och blir 11 830 i den planerade 
innebandyanläggningen, vilket bidrar till att tillgodose identifierat behov. Alla fem planerna i 
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nya hallen kommer att ha fullstora mått jämfört med endast en i den gamla. 
  
I ansökan understryks att detta blir en anläggning där föreningarna har egen rådighet vad 
gäller disposition. Anläggningen ska användas för träning och seriespel, liksom för cuper, 
träningsläger, utbildning av föreningar och aktiva, mm. Publikarenan med dess kapacitet för 
2 200 besökare ska användas för seriespel och de nationella tävlingar som man lyckas 
attrahera. Tävlingar som Junior SM och uppåt kräver en publikarena med 2 100 platser. 
 
De totala kostnaderna för föreningarna i den nya anläggningen påverkas i hög grad av den 
hyresnivå som konstitueras av marknadsmässiga byggkostnader samt räntenivåer i 
finansieringen. Beroende på förestående LOU-upphandling har man i nuläget inte kunnat 
fastställa  byggkostnaden. Inte heller finansieringsförutsättningarna är idag fastlagda. Det kan 
dock konstateras att en höjning skett av både byggkostnadsnivåer och räntenivåer sedan 
föregående utredning och beslut i motsvarande ärende.Föreningarna har på grund av dessa 
osäkerheter angivit en uppskattad totalkostnad för såväl kapiatalkostnader , som drift och 
administration på 35-40 mnkr per år. 
 
När de nu aktuella föreningarna i ett tidigare skede, för drygt tre år sedan, inkom med sin 
första ansökan låg den på ett önskat föreningsbidrag på 17,5 mnkr. På grund av den då 
rådande konjunkturen och aktuellt ränteläge bedömde dåvarande fastighetsnämnden att 
anläggningens  totala kostnadskalkyl skulle kunna pressas , och därmed även hyresnivån och 
förordade därför en nivå på föreningsbidrag på 14 mnkr per år vilket också 
kommunfullmäktige fastställde. Idrotts-och fritidsnämnden föreslår  kommunfullmäktige att  i 
det här läget ta beslut om att garantera ett  föreningsbidrag i 25 år om 16 mnkr/ år, fördelat på 
6,4 mnkr till Upsala IF friidrott och 9,6 mnkr till Uppsala innebandyallians.Kommunstyrelsen 
finner den totalnivån väl avvägd mot bakgrund av att den hyreskostnad som föreningarna 
kommer att ställas inför i sin anläggning påverkas av dels att byggmarknaden i regionen idag 
är betydligt hetare, och att nya avgifter tillkommit för de bankkrediter som föreningarna nu 
själva måste säkra. 
  
Dåvarande fritids-och naturvårdsnämnden avsatte 6,9 mnkr genom omprioriteringar inom 
egen ram för finansiering av föreningsbidraget i sitt beslut i ärendet under 2009. Nuvarande 
idrotts-och fritidsnämnden bidrar till finansieringen genom att använda de  4,7 mnkr som idag 
går till årlig hyra av den nuvarande Allianshallen till föreningsbidrag till de aktuella 
föreningarna i den  nya hallen. 
 
Ett föreningsbidrag som föreslås utbetalas under en så pass lång period som 25 år fordrar en 
noggrannare beskrivning av villkoren för betalning och de justeringar som kan komma att 
behöva ske under perioden pga omvärldens förändring. I syfte att säkra ett avsett nyttjande av 
det kommunala föreningsbidraget och tidigt fånga upp faktorer som kan påverka 
verkamhetens förutsättningar i den tilltänkta idrottshallen, bör idrotts-och fritidsnämnden få i 
uppdrag att omgående teckna ett föreningsbidragsavtal med föreningarna, fastställa 
tidpunkten för den första utbetalningen och svara för regelbundna avstämningar med dessa. 
 
I avtalet med föreningarna ska fastslås att föreningarna inte i sin tur får hyra ut anläggningen, 
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eller delar av anläggningen, till den kommersiella marknaden för verksamhet som inte avser 
eller gynnar den idrottsverksamhet som ska bedrivas i anläggningen. 
 
De i anläggningen verksamma föreningarna förväntas också samverka med övriga 
kommunala och privata arenor, liksom med Destination Uppsala i syfte att koordinera 
evenemang och verksamhet och därmed effektivt utnyttja kompetens och anläggningar till 
nytta för Uppsala som helhet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Fullmäktiges beslut den 22 februari 2010 innebar en garanterad nivå på föreningsbidragen om 
totalt 14 mnkr. Dåvarande fritids-och naturvårdsnämnden reserverade för egen del 6.9 mnkr 
inom egen ram. IVE 2012-2015 innehåller därför ett belopp för en kostnad för en innebandy-
friidrottshall från och med 2012 med ytterligare 7,1 mnkr per år. 

Med det nu föreliggande förslaget behöver den garanterade nivån höjas till 16 mnkr per år i 
25 år från och med år 2014, som är det år då den planerade idrottsanläggningen tidigast 
planeras kunna tas i drift. Idrotts-och fritidsnämnden har enligt föredragningen redan för egen 
del beslutat avsätta 4.7 mnkr per år inom egen ram från och med 2014. Fullmäktige behöver 
därmed skapa ett utrymme i IVE i för 11.3 mnkr per år från och med tidigast 2014 för 
verksamhet i den planerade anläggningen. 

 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  




































































