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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokollsutdrag 2020-05-06 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 132  

Ändrad markeringsavgift för att underlätta för 
föreningar inom idrott och fritid 

KSN-2020-01539 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att markeringsavgiften i prislistan för lokalbokning ska vara noll kronor för 
föreningar i kategori 1, samt 

2. att beslutet ska gälla retroaktivt från den 1 april och till och med 30 juni 2020. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Även om de allra flesta föreningar har sina intäkter för innevarande år säkrade är det bra 

att ge ett särskilt stöd då nyttjandet begränsas av Folkhälsorådets allmänna råd, 

rekommendationer och föreskrifter.  
Jag tycker det är mycket anmärkningsvärt att minoritetsstyret, genom kommunalrådet 
Caroline Hoffstedt, innan beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Beteendet 

vittnar om en märklig inställning till både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I 

till exempel ärendet om ändringsbudget valde SD att de sista dagarna ändra sin tidigare 
position och den viktiga ändringsbudgeten blev inte godkänd. I fortsättningen är det 

oacceptabelt att minoritetsstyret agerar på detta processvidriga sätt. Den 24/4 2020 
kunde vi läsa på kommunens hemsida att Hoffstedt och Patel var glada över att beslutet 

fattats.  

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/nyheter-och-
pressmeddelanden/stodpaket-till-idrottsforeningarna-i-uppsala-kommun/  

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/nyheter-och-pressmeddelanden/stodpaket-till-idrottsforeningarna-i-uppsala-kommun/
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/nyheter-och-pressmeddelanden/stodpaket-till-idrottsforeningarna-i-uppsala-kommun/
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokollsutdrag 2020-05-06 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Sammanfattning 

Idrotts- och fritidsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att jämka 
markeringsavgiften för lokalbokning för vissa föreningar under en period. Bakgrunden 
är covid19-epidemin.  För att minska risken för smittspridning följer föreningarna 

beslut, anvisningar och rekommendationer från myndigheter och förbund, vilket 

innebär att en stor del av den planerade verksamheten ställs in eller skjuts på 
framtiden. Det får ekonomiska konsekvenser för föreningarna och dessa har uttryckt 
oro över hur man på sikt ska klara att bedriva verksamheten. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 april 2020 § 168 

• Tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2020 

• Bilaga 1, protokollsutdrag från Idrotts och fritidsnämnden 24 april 2020, § 34 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-04-28

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 168

Ändrad markeringsavgift för att underlätta för
föreningar inom idrott och fritid

KSN-2020-01539

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att markeringsavgiften i prislistan för lokalbokning ska vara noll kronor för
föreningar i kategori 1, samt

2. attbeslutet ska gälla retroaktivt från den 1 april och till och med 30 juni 2020.

Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Sammanfattning

Idrotts-och fritidsnämnden har föreslagitkommunfullmäktigeatt jämka
markeringsavgiften för lokalbokningför vissa föreningarunder en period. Bakgrunden
är covid19-epidemin. För att minska risken för smittspridning följer föreningarna
beslut, anvisningar och rekommendationer från myndigheter och förbund, vilket
innebär att en stor del av den planerade verksamheten ställs in eller skjuts på
framtiden. Det får ekonomiska konsekvenser för föreningarna och dessa har uttryckt
oro över hur man på sikt ska klara att bedriva verksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2020
Bilaga 1, protokollsutdrag från Idrottsoch fritidsnämnden 24 april 2020, § 34
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Ändrad markeringsavgift för att underlätta för 
föreningar inom idrott och fritid  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. att markeringsavgiften i prislistan för lokalbokning ska vara noll kronor för 

föreningar i kategori 1, samt 

2. att beslutet ska gälla retroaktivt från den 1 april och till och med 30 juni 2020. 

Ärendet 

Idrotts- och fritidsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att jämka 

markeringsavgiften för lokalbokning för vissa föreningar under en period. Bakgrunden 
är covid19-epidemin.  För att minska risken för smittspridning följer föreningarna 
beslut, anvisningar och rekommendationer från myndigheter och förbund, vilket 

innebär att en stor del av den planerade verksamheten ställs in eller skjuts på 
framtiden. Det får ekonomiska konsekvenser för föreningarna och dessa har uttryckt 

oro över hur man på sikt ska klara att bedriva verksamheten. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Barn- och jämställdhetsperspektivet 

har beaktats i beredningen, näringslivsperspektivet bedöms inte vara relevant i 
ärendet. 

Idrotts och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 24 april 2020 § 
och beslutade föreslå kommunfullmäktige enligt förslag i föreliggande ärende. 

Protokollsutdrag återges som bilaga 1 till ärendet. 

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen  2020-04-24 KSN-2020-01539 

  
Handläggare:  

Tomas Anderson 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

I det rådande läget har många föreningar i kommunen lyft fram utmaningar till följd av 

spridningen av coronaviruset och efterföljande restriktioner på nationell, regional och 
lokal nivå. Exempel på konsekvenser för föreningslivet är inställda träningar och 
breddverksamhet men även olika typer av evenemang i form av matcher, cuper och 

tävlingar, där intäkter från sponsorer och försäljning nu uteblivit. 

Som stöd till föreningslivet har Uppsala kommun tillfälligt under pågående pandemi, 
genomfört flera större avsteg från ordinarie regelverk. Exempelvis genom införande av 
0-taxa vid avbokning av lokal fram till sista avbokningsdagen och en utökad kredittid 
till 90 dagar. Idrotts- och fritidsnämnden har exempelvis också beslutat att utbetalning 

av verksamhetsstödet till barn- och ungdomsföreningar ska baseras på verksamhet 

som varit planerad att genomföra, oavsett om den kunnat genomföras eller inte. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan. 
Idrott och träning kan fortsätta men aktiviteterna kan behöva anpassas för att 
minimera riskerna för smittspridning. I enlighet med Folkhälsomyndighetens syn på de 

positiva effekterna av fysisk aktivet för folkhälsan är det viktigt att föreningar kan 
fortsätta att boka lokaler och bedriva aktiviteter. 

Kommunens insatser bör göra det möjligt och underlätta för föreningar att bedriva 

verksamhet efter de rekommendationer och råd som Folkhälsomyndigheten ger.  

Föreningar kan idag boka lokaler till så kallad markeringsavgift i bokningskategori 1 

enligt prislistan för bokningsbara anläggningar. Till kategori 1 räknas:  

• allmännyttiga ideella föreningar i Uppsala kommun för verksamhet/träning, 

• icke kommersiella tävlingar/matcher/cuper på lokal och regional nivå oavsett 

ålder och  

• icke kommersiella tävlingar/matcher/cuper på nationell och internationell nivå 
för barn och ungdomar. 

För att underlätta för föreningar att ha anpassade aktiviteter under rådande situation 
föreslås att markeringsavgiften i prislistan för lokalbokning jämkas till noll kronor för 

föreningar i kategori 1 under perioden 1 april - 30 juni. Avgiften är fastställd av, och 

måste därför ändras av kommunfullmäktige. 

Ekonomiska konsekvenser 

Att jämka markeringsavgiften medför ett beräknat intäktsbortfall för idrotts- och 
fritidsnämnden med 5,7 miljoner kronor. Utöver det minskar intäkterna från Fyrishov 
AB med 0,7 miljoner kronor. Dessa intäkter avser markeringsavgifter som Fyrishov AB i 
sin tur fakturerar föreningarna. Kostnaderna beräknas öka med 0,3 mnkr för ersättning 

till föreningar med lokalhyresavtal.  

Den ekonomiska effekten för kommunen som följer av det föreslagna beslutet bedöms 

rimlig i förhållande till de svårigheter föreningarna har drabbats av som en konsekvens 

av åtgärderna för att förhindra spridningen av coronaviruset. Kostnaderna tas inom 

beslutad ekonomisk ram för idrotts- och fritidsnämnden. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2020

• Bilaga 1, protokollsutdrag från Idrotts och fritidsnämnden 24 april 2020, § 34

Kommunledningskontoret 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 



Uppsala 
kommun 
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Idrotts- och fritidsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-24 

§34 

Beslut om att underlätta iör föreningar inom 
idrott och fritid 

IFN-2020-00088 

Beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

1 att föreslå kommunfullmäktige besluta att markeringsavgiften i prislistan för 
lokalbokning ska vara noll kronor för föreningar i kategori 1, 

2. att föreslå kommunfullmäktige att beslutet ska gälla retroaktivt från den 1 april till 
och med 30 juni 2020, 

3. att minska föreningarnas kostnader för lokalhyresavtal på Studenternas 
fotbollsarena med summan som motsvarar markeringsavgiften för föreningarnas 
träningsverksamheter på Studenternas fotbollsarena under perioden 1 april - 30 juni 
2020, 

4. att föreningar kan ansöka om reducering av kostnader för lokalhyresavtal med 
idrotts- och fritidsnämnden i verksam hetslokaler med summan som motsvarar 
markeringsavgiften för föreningarnas träni ngsverksam heter i hyresobjekten under 
perioden 1 april - 30 juni 2020, och 

5. att utbetalning av verksamhetsstödet till barn- och ungdomsföreningar, genom 
aktivitetspoäng och sammankomststöd för våren 2020, ska baseras på verksamhet 
som varit planerad att genomföra, vilket gäller oavsett om verksamhet genomförts 
eller ej. 

Sammanfattning 

Spridningen av coronaviruset har en betydande påverkan på föreningslivet i Uppsala. 
För att minska risken för smittspridning följer föreningarna beslut, anvisningar och 
rekommendationer från myndigheter och förbund, vilket innebär att en stor del av den 
planerade verksamheten ställs in eller skjuts på framtiden, vilket bland annat får stora 
ekonomiska konsekvenser och många föreningar känner oro över hur man på sikt ska 
klara att bedriva verksamhet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 
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Idrotts- och fritidsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-24 

Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att jämka 
markeringsavgiften för föreningar i kategori ii prislistan för lokalbokning från 1 april till 
och med 30 juni 2020. 

Dessutom beslutar nämnden att föreningar ska kunna erhålla verksamhetsstöd för 
planerade aktiviteter under våren 2020, oavsett om de genomförts eller ej. 

Beslutsunderlag 

• TjänsteskrivelselFN-2020-00088 daterad 2020-04-22 
• Bilaga 1, skrivelse från Svenska Fotbollförbundet med anledning av Covid-

19, daterad 2020-03-31 

Justerandes signatur 1 Utdragsbestyrkande 
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