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Uplffilut STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Larsson Sten 	 2017-01-19 	1FN-2016-0113 

Idrott- och fritidsnämnden 

Förändrade markeringsavgifter 

Förslag till beslut 
Idrotts-  och fritidsnämnden föreslås besluta 

att till kommunstyrelsen överlämna bilagd skrivelse som kompletterande handling i ärendet 
"Förslag till taxor och avgifter inom idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområde" 

Sammanfattning 
Idrotts och fritidsnämnde föreslås att till kommunstyrelsen överlämna en förtydligande 
beskrivning av den föreningsdialog som förekom i beredningen av ärendet om förändrad 
markeringsavgift inför nämndens beslut den 16 december 2016. 

Ärendet 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutade 16 december 2016 § 107 att fastställa förslaget till ny 
prislista för markeringsavgift samt att den ökade intäkten från markeringsavgiften ska tillföras 
nämndens budget för föreningsbidrag, varav 3,5 miljoner ska införlivas i nämndens budget för 
att klara effektiviseringskraven som riktas mot nämnden i Mål och budget 2017 — 2019. 

Markeringsavgiften ska slutligen fastställas av kommunfullmäktige, som12 december 2016 
beslutade att återremitterade ärendet efter följande yrkande: 

"Återremissyrkande M, L, C och KD 
Den rödgröna majoriteten föreslår i ärende 173 en av de mest omfattande 
förändringarna avseende avgifter och taxor inom idrott- och fritidsnämndens 
område som genomförts i Uppsala på många år. Åtskilliga föreningar påverkas 
av förslagen varför dessa föreningar naturligtvis skulle getts tillfälle att ge sina 
synpunkter i form av en ordentlig remisshandling. Att detta inte skett är 
allvarligt. M, L, C och KD yrkar därför återremiss på ärendet för att ge alla 
föreningar möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. " 

Inför att ärendet återigen ska framläggas till kommunfullmäktige för beslut föreslås nämnden 
anta förslaget till bilagd skrivelse och sända densamma till kommunfullmäktige som 
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kompletterande handling i ärendet "Förslag till taxor och avgifter inom idrotts- och 
fritidsnämndens ansvarsområde." 

Skrivelsen redogör för de dialoger som förekommit i ärendeberedningen. Synpunkter som 
framkommit vid dialogmötena har beaktats i den fortsatta processen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Förvaltningsdirektör 

Bilaga: Skrivelse till kommunfullmäktige; Förändrade markeringsavgifter 



upPleifi IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Larsson Sten 	 2017-01-19 	1TN-2016-0113 

FÖRSLAG 
Kommunstyrelsen 

Förändrade markeringsavgifter 

När ärende 173, Förslag till taxor och avgifter inom idrotts- och fritidsnämndens område 
behandlades av kommunfullmäktige 12 december 2016 beslutades om återremiss efter 
följande yrkande enligt protokollet: 

"Aterremissyrkande M, L, C och KD 
Den rödgröna majoriteten föreslår i ärende 173 en av de mest omfattande 
förändringarna avseende avgifter och taxor inom idrott- och fritidsnämndens 
område som genomförts i Uppsala på många år. Åtskilliga föreningar påverkas 
av förslagen varför dessa föreningar naturligtvis skulle getts tillfälle att ge sina 
synpunkter i form av en ordentlig remisshandling. Att detta inte skett är 
allvarligt. M, L, C och KD yrkar därför återremiss på ärendet för att ge alla 
föreningar möjlighet att komma med synpunkter på förslaget." 

Idrotts- och fritidsnämnden vill med denna skrivelse beskriva den dialog med föreningslivet 
som ingick i ärendets beredning. 

I beredningen av ärendet bjöds samtliga bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar in 
till två föreningsdialoger, 20 september och 28 september. Vid dialogmötena informerades 
dels om förslag till förändrat regelverk för fördelning av föreningsbidrag, dels om ny nivå för 
markeringsavgift, bland annat mot bakgrund av beslut om Mål och budget 2017 — 2019. 
Tillsammans utgör de en princip för nämndens subvention till idrott och fritid. Nivån för 
markeringsavgift ska slutligen fastställas av kommunfullmäktige medan IFN beslutar över 
reglerna för föreningsbidrag. Mötesdeltagarna gavs tillfälle att kommentera, ställa frågor samt 
diskutera förslagen. Minnesanteckningar sammanställdes och skickades till samtliga 
föreningar. 

Den 20 september närvarade 32 av 40 anmälda föreningsrepresentanter, den 28 september 
deltog 41 av 68 anmälda. Vid båda tillfällena medverkade ordförande och ledamöter från både 
majoriteten och oppositionen i nämnden och även förvaltningen representerades. 
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Särskilda dialogmöten har även hållits med de fem föreningar som i högre grad än övriga 
beräknas få ökade kostnader. Den 2 november med IK Sirius fotboll och den 14 november 
med Upsala simsällskap, GF Uppsalaflickoma, KFUM basket ungdom och Almtuna IS. Vid 
dessa möten deltog ordförande och vice ordförande från nämnden samt tjänsteman från 
förvaltningen. 

Synpunkter som framkommit vid dialogmötena har beaktats i den fortsatta processen. 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Rickard Malmström 	 Annie Arkebäck Morål 
Ordförande 	 Närrmdsekreterare 
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