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Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 
Dnr KFN 267051  

 

2.  Fastställande av dagordning 
Dnr KFN 274259  

 

3.  Uppföljning av Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap 

(IOP) mellan Uddevalla kommun och IFK Uddevalla 
Dnr KFN 2020/00046  

 

4.  Avsiktsförklaring gällande kommunalt övertagande av 

idrottsanläggning samt uppsägning av gällande avtal om lokalhyra 

inom Helenedal 1:1 
Dnr KFN 2021/00115  

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. Undvik även citrus och nötter.  

 

Information om distansdeltagande 

På grund av rådande situation med Covid-19 godkänner nämndens ordförande att ledamöter deltar på 

distans. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. 

Deltagande på distans ska i första hand ske via avskilda rum i Stadshuset. Med ordförandes 

godkännande kan deltagande ske från annan plats där obehöriga inte kan ta del av sammanträdets 

överläggningar. 
 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2021-09-14 Dnr KFN 2020/00046 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Roger Hansson 

Telefon 0522-69 64 29 
Roger.hansson@uddevalla.se 

 

Uppföljning av Överenskommelse om Idéburet Offentligt 

Partnerskap (IOP) mellan Uddevalla kommun och IFK 

Uddevalla 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har mellan 2019-09-01 och 2021-09-01 haft en överenskommelse 

om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med IFK Uddevalla. I överenskommelsen 

regleras hur uppföljning av förutsättningar och villkor för överenskommelsen ska ske. 

Bland annat ska IFK Uddevalla årligen lämna en skriftlig rapport till Uddevalla 

kommun till stöd för uppföljningen.  

 

Kultur och fritidsnämnden godkände 2020-08-31 (§ 103) och 2020-03-18 (§ 47) 

skriftliga uppföljningar inkomna från IFK inför utbetalning av delsummor inom ramen 

för IOP-avtalet.   

 

I samband med process kring i förtid uppsägning av hyresavtal för anläggning där 

föreningen verkar, har resterande skriftliga rapporteringar utifrån IOP efterlysts. Dessa 

redovisningar är nu föremål för behandling av kultur och fritidsnämnden i samband med 

att överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap avslutas.  

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-09-14 

Redovisning våren 2021 för IOP, 2021-08-17 

Sammanfattad redovisning per 2021-05-19 

Redovisning Q4, 2020 för IOP, 2020-11-30 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2020-08-31 § 103 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2020-03-18 § 47 

Redovisning av IOP-arbete, 2020-02-06 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap, 2019-08-21 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner inkomna uppföljningar från IFK Uddevalla som 

slutrapportering i samband med avslut av överenskommelse om idéburet offentligt 

partnerskap.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2021-09-14 Dnr KFN 2020/00046 

  

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Roger Hansson 

Förvaltningschef Avdelningschef 

Skickas till 

Kommunledningskontoret 

IFK Uddevalla  











 
 

 

 

 

 

 

 

 UDDEVALLA KOMMUN 
Kultur och fritidsförvaltningen 

Avdelning FRITID 

 
2021-05-19 

 

IOP IFK Uddevalla 

 

 

 

Sammanfattad redovisning per 2021-05-19 

I beslutat IOP står att: 

Syftet med uppföljningen är att tillse så att förutsättningar och villkor för 

överenskommelsen uppfylls. Syftet är också ett gemensamt lärande och 

metodutveckling.  

 

- Uppföljning sker minst två gånger per år, i januari och augusti. Sammankallande är IFK 

Uddevalla. 

- Uppföljning sker genom möte med representant från styrelsen i IFK Uddevalla och 

representant från Kultur och fritidsförvaltningen.  

- IFK Uddevalla ska årligen, i augusti månad, lämna en skriftlig rapport till Uddevalla 

kommun, till stöd för uppföljningen. 

 

Sammanhangsmarkering 

IFK Uddevalla har i enlighet med beslutad IOP redovisat vid 3 tillfällen. Nämnden har 

mycket tydligt efterfrågat en utförligare redovisning och avdelningschefen kommunicerat 

detta med föreningens ordförande Jan-Inge Carlsson. Anslaget och förväntan om en tydligare 

rapportering- och uppföljning var en del i beslutet om utbetalning av sista delen av det 

ekonomiska stödet.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 UDDEVALLA KOMMUN 
Kultur och fritidsförvaltningen 

Avdelning FRITID 

 
2021-05-19 

 

IOP IFK Uddevalla 

 

 

 

Redovisning 1 med datum 2020-02-06 

IFK Uddevalla vill här informera om det arbete som har skett, och är på gång, gällande 

IOP-projekt som vi har tillsammans med Uddevalla Kommun. 

Vi startade upp under hösten 2019 med att kalla till ledarmöte för alla våra ledare där vi 

informerade om projektet och vad vi har för mål att uppnå med detta arbete. Vi fick då också 

input från dem vad det fanns för möjligheter och även problem att ta hänsyn till. 

Efter detta har vi jobbat internt och lagt ned många timmar på att ta fram ett dokument (som 

kan ändras övertid) hur vi vill jobba i föreningen. Den vänder sig till ledare, spelare och 

föräldrar och berör ansvar och uppträdande från allas sida. 

Den innehåller även Verksamhetsidé, Vision, Värdegrunder och träningsupplägg/spel i olika 

åldrar. Denna bifogas detta utskick. 

Sedan har ledarna fått taga del av detta dokument så att de vet vad de har att rätta sig efter. 

Den 13:e respektive 19:e februari har vi kallat till träff med ledare, spelare, föräldrar och 

andra till ett första möte gällande hur vi sprida kunskap och intresse för IFK och vårt arbete. 

Personal från SISU kommer att leda mötena tillsammans med undertecknad och de kommer 

att vara i cirka 3 timmar/kväll. 

De åldersgrupper som berörs då är de som är födda 2006-2009. 

Efter detta ser vi hur det fungerat, eventuellt justerar någonting och sedan går vidare med 

ytterligare åldersgrupper plus uppföljande träffar med dessa första grupper.   

Målet under första halvåret är att få in minst 1 person i styrelsen (helst fler) med utländsk 

bakgrund. Dessutom att få in ytterligare personer från andra länder i olika arbetsgrupper. 

Vi är inne på att låta personer i vissa område i Uddevalla, eller exempelvis de som bor hos 

Uddevallahem, få gratis inträde till våra matcher, där vi dessutom kommer att försöka ”värva 

folk” att engagera sig i föreningen.  

Vi startar upp kvälls-/nattafotboll på fredagskvällar då alla som vill vara med får delta.  

Besök i skola och runt Dalaberg startar 1 mars. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 UDDEVALLA KOMMUN 
Kultur och fritidsförvaltningen 

Avdelning FRITID 

 
2021-05-19 

 

IOP IFK Uddevalla 

 

 

 

Redovisning 2 med datum 2020-08-03 

Handlingsplan för lOP.  

Nedanstående handlingsplan gäller från mars t o m juli 2020.  

Pga. den rådande Corona-pandemin så har förutsättningarna ändrats så vi har tvingats ändra 

vissa arbetsinsatser.  

- Skapa träffar med spelare och föräldrar med olika inriktning inom Föreningskunskap   

- Så fungerar svenskt föreningsliv   

- Styrelsearbete   

- Ideell verksamhet i föreningen  

- Värdegrunder  

- Att vara / bli ledare/tränare   

 

Vi har varit på studiebesök hos IFK Trollhättan som har jobbat med sociala insatser i flera år 

och fått ta del av deras erfarenheter. Detta var mycket givande både vad det gällde 

möjligheter, men även de problem som de stött på under åren. Alla våra a-lagsspelare har 

blivit faddrar för olika för något av våra ungdomslag för att stötta, utbilda och prata med 

killarna.  

 

Uppsökande verksamhet i utsatta område. Detta börjar vi med direkt efter avslutad 

futsalsäsong då de är dessa spelare, plus fotbollsspelare, som är och kan vara förebilder för 

ungdomar i dessa områden. Vi kommer också att börja med spontanfotboll för alla oavsett de 

tillhör någon förening eller ej. Pga Corona så har detta givetvis fallit bort till stora delar. Vi 

har dock varit ute i och runt Dalaberg och gjort kortare intervjuer/ställt frågor. Vad som 

framkommer är att avgifterna för att medverka i föreningsverksamheten är för dyrt för många. 

Att påverka föräldrar att prioritera om är väldigt knepigt. Kanske extra svårt om barnen bara 

har "så där" intresse.  

IFK Trollhättan jobbar exempelvis med mycket lägre avgifter och får då extra subventioner 

och djupare samarbete med kommunen.  

 

Fler svenskar i verksamheten. Vi har fatt in en hel del nya killar av icke utländskt påbrå. Vi 

skall inte ta på oss för mycket ära av detta då det är för kort tid på att mäta detta och även för 

att skapa en positiv attityd för att spela och träna med utländska killar. Mycket tror jag vi fått 

då vi fått flytta en del vinteraktiviteter från Ramnerödskolan till Östrabo. Nedanstående är 

verksamheter som ligger i plan i steg 2.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 UDDEVALLA KOMMUN 
Kultur och fritidsförvaltningen 

Avdelning FRITID 

 
2021-05-19 

 

IOP IFK Uddevalla 

 

 

 

Fadderverksamhet Alla våra a-lagsspelare har blivit faddrar för våra olika ungdomslag. Detta 

innebär att kommer att närvara både på vissa träningar och även på matcher och sammandrag. 

A-lagspelarna tycker att detta skall bli mycket roligt och kanske kan vi få nya ledare denna 

väg också.  

- Pröva på -idrott  

- Läxläsning   

- Kamratgården som samlingsplats  

 

Vi har haft spontanfotboll på Kamratgården hela sommaren, 5 dagar i veckan, där alla oavsett 

förening eller tillhörighet har varit med. Vissa dagar har det varit ledarstyrt (vuxna) och vissa 

dagar har man skött det själva utan vuxen inblandning. Material, bollar, konor, västar etc har 

tillhandahållits av IFK. Även möjlighet till samlingsrum, kök, mm. Det har varit emellan 15-

5O ungdomar varje dag. Detta visar också en hel del på vad vi noterat tidigare att många inte 

är kvar eller i föreningslivet pga kostnader.  

 

- Flickfotboll  

Beslut är taget att starta upp flickverksamhet fr o m hösten och planering är i full gång. o  

- Ledare/tränare  

Nu på torsdag (sannolikt 6/8 2020) samlas den nya ungdomsstyrelsen för att sättas på plats. 

Flertalet av de som kommer att ingå är av utländsk härkomst. Ordförande och 

sammankallande är Juha Vitalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 UDDEVALLA KOMMUN 
Kultur och fritidsförvaltningen 

Avdelning FRITID 

 
2021-05-19 

 

IOP IFK Uddevalla 

 

 

 

 

Redovisning 3 med datum 2020-11-30 (Q4) 

Nedanstående handlingsplan gäller från augusti till december 2020. Pga. den rådande Corona-

pandemin så har förutsättningarna ändrats så vi har tvingats ändra vissa arbetsinsatser. 

 Skapa träffar med spelare och föräldrar med olika inriktning inom föreningskunskap.  

 Så fungerar svenskt föreningsliv 

 Styrelsearbete 

 Ideel verksamet i föreningen 

 Värdegrunder 

 Att vara/bli ledare/tränare 

 
 Påbörjade projekt med fadderverksamhet har fortsatt och det finns i dag en mycket god stämning 

mellan seniorspelare och de unga i föreningen. Många av ungdomarna kommer på våra matcher, 

finns runt a-lagsträningarna och riktigt bra snack mellan killarna. 

Några a-lagsspelare har också spontant genomfört ungdomsträningar för att de tycker det är kul 

vilket också varit populärt bland ungdomarna. 

Uppsökande verksamhet i utsatta område.  

Då vi inte har kunnat uppsöka olika område som planerat så har vi i stället pratat med de 

ungdomar som är med i föreningen och så har de snackat med sina kompisar.  

Vi har nu ofantligt med nya killar som vill pröva på där vi varit lugna med att tvinga dem att 

betala under hösten. 

Gällande kostnader för att medverka i föreningslivet i Uddevalla har vi inte kommit vidare då det 

behövs samspel med andra aktörer. 

 Fler svenskar i verksamheten.  
 

Här har det inte hänt något uppseendeväckande. 

 

 

Nedanstående är verksamheter som ligger i plan i steg 2. 

 Fadderverksamhet 
 

Se svar ovan. 

 Pröva på -idrott 

 Läxläsning 



 
 

 

 

 

 

 

 

 UDDEVALLA KOMMUN 
Kultur och fritidsförvaltningen 

Avdelning FRITID 

 
2021-05-19 

 

IOP IFK Uddevalla 

 

 

 

 Kamratgården som samlingsplats 
 

Otroligt mycket fotboll på helger och på eftermiddagar kvällar på Kamratgården med kombintion av 

de som är med i IFK och även de som är med i andra föreningar eller inte i någon förening alls. 

Hit kommer också en hel del lite äldre och  spelar. Då pratar jag om de som är cirka 18-30 år. 

Alla som kommer hit får också möjlighet att låna bollar och annan utrustning av oss. 

 Flickfotboll 

 
Startar upp så fort vi får lov att ha gemensamma träningar igen. 

 Ledare/tränare 
 

Vi har nu fått in 10 nya ledare till våra lag. Detta trots att vi fick ställa in en föreningsdag på 

Bohusgården på grund Coronarestriktioner. 

 Övrigt. 

 

Vi hade planerat in en heldag för alla ledare (nya som gamla) & seniorspelare på Bohusgården för 

föreningsutveckling utefter bland annat IOP arbetet. Detta var ett sammarbete med SISU som tyvärr 

har fått skjutas på framtiden. 

 

 

 

 

Roger Hansson 

Avdelningschef FRITID 

Kultur och fritidsförvaltningen 
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Redovisning Q4, 2020 för IOP. 
 

 

Nedanstående handlingsplan gäller från augusti till december 2020. Pga. den rådande Corona-pandemin så har 

förutsättningarna ändrats så vi har tvingats ändra vissa arbetsinsatser. 

 

 
 Skapa träffar med spelare och föräldrar med olika inriktning inom 

föreningskunskap.  
 Så fungerar svenskt föreningsliv 

 Styrelsearbete 

 Ideel verksamet i föreningen 

 Värdegrunder 

 Att vara/bli ledare/tränare 

  
  
 
Påbörjade projekt med fadderverksamhet har fortsatt och det finns i dag en mycket god stämning 
mellan seniorspelare och de unga i föreningen. Många av ungdomarna kommer på våra matcher, 
finns runt a-lagsträningarna och riktigt bra snack mellan killarna. 
Några a-lagsspelare har också spontant genomfört ungdomsträningar för att de tycker det är kul 
vilket också varit populärt bland ungdomarna. 

 

Uppsökande verksamhet i utsatta område.  

 
Då vi inte har kunnat uppsöka olika område som planerat så har vi i stället pratat med de 
ungdomar som är med i föreningen och så har de snackat med sina kompisar.  
Vi har nu ofantligt med nya killar som vill pröva på där vi varit lugna med att tvinga dem att betala 
under hösten. 
Gällande kostnader för att medverka i föreningslivet i Uddevalla har vi inte kommit vidare då det 
behövs samspel med andra aktörer. 
. 

 

 Fler svenskar i verksamheten.  

 
Här har det inte hänt något uppseendeväckande. 

 

 

 
Nedanstående är verksamheter som ligger i plan i steg 2. 

 

 

 Fadderverksamhet 
 
Se svar ovan. 
 
 
 

 Pröva på -idrott 

 Läxläsning 

 Kamratgården som samlingsplats 
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Otroligt mycket fotboll på helger och på eftermiddagar kvällar på Kamratgården med kombintion av de 
som är med i IFK och även de som är med i andra föreningar eller inte i någon förening alls. 
Hit kommer också en hel del lite äldre och  spelar. Då pratar jag om de som är cirka 18-30 år. 
Alla som kommer hit får också möjlighet att låna bollar och annan utrustning av oss. 
 
 

 Flickfotboll 

 
Startar upp så fort vi får lov att ha gemensamma träningar igen. 
 
 

 Ledare/tränare 

 
 
Vi har nu fått in 10 nya ledare till våra lag. Detta trots att viu fick ställa in en föreningsdag på 
Bohusgården på grund Coronarestriktioner. 
 

 Övrigt. 
 
Vi hade planerat in en heldag för alla ledare (nya som gamla) & seniorspelare på Bohusgården för 
föreningsutveckling utefter bland annat IOP arbetet. Detta var ett sammarbete med SISU som tyvärr 
har fått skjutas på framtiden. 

 
 
 
 
 
 
 
Jan Inge Carlsson 
Ordförande IFK Uddevalla 
Uddevalla 2020-11-30 
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Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-08-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 103 Dnr KFN 2020/00046  

Uppföljning av Överenskommelse om Idéburet Offentligt 
Partnerskap (IOP) mellan Uddevalla kommun och IFK Uddevalla 

Sammanfattning 

IFK Uddevalla har inkommit med en andra skriftlig uppföljning baserat på den 

handlingsplan som togs fram när IOP beslutades om.  

  

I IOP med IFK Uddevalla står det att Kultur och fritidsnämnden ska godkänna den 

skriftliga uppföljningen innan utbetalning av överenskommen summa sker.    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-08-17 

Redovisning utifrån handlingsplan för IOP, IFK Uddevalla ”från mars t o m juli 2020” 

daterad 2020-08-03 av ordförande Jan Inge Carlsson 

Handlingsplan för IOP, IFK Uddevalla  

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Uddevalla kommun och 

IFK Uddevalla 

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner den inkomna redovisningen av IOP mellan IFK 

Uddevalla och Uddevalla kommun och därmed också halvårsutbetalning av 

överenskommelsen.  

  

    

  
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2020-09-02  

Annelie Högberg, Gösta Dahlberg 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-09-03 intygar 

Josefin Florell  

 

Skickat 2020-09-04 till 

IFK Uddevalla 

  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr KFN 2020/00046  

Uppföljning av Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap 
(IOP) mellan Uddevalla kommun och IFK Uddevalla 

Sammanfattning 

IFK Uddevalla har inkommit med en skriftlig uppföljning baserat på den handlingsplan som togs 

fram när IOP beslutades om. Det har även varit ett avstämningsmöte med ordförande, 1:e vice 

ordförande och tjänstepersoner från Kultur och fritidsförvaltningen. 

  

I IOP med IFK Uddevalla står det att Kultur och fritidsnämnden ska godkänna den skriftliga 

uppföljningen innan utbetalning av överenskommen summa sker.     

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-03-11 

Redovisning utifrån handlingsplan för IOP, IFK Uddevalla 2020-03-10 

Handlingsplan för IOP, IFK Uddevalla  

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) Uddevalla kommun och IFK 

Uddevalla 

     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden godkänner den inkomna redovisningen av IOP mellan IFK Uddevalla 

och Uddevalla kommun och därmed också halvårsutbetalning av överenskommelsen.  

  

 

 

  
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2020-03-20  

Monica Bang Lindberg, Åke Granath 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-03-20 intygar 

Josefin Florell  

 

Skickat 2020-03-23 till 

IFK Uddevalla 
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Redovisning av IOP-arbete. 
 
 
 

IFK Uddevalla vill här informera om det arbete som har skett, och är på gång, 
gällande IOP-projekt som vi har tillsammans med Uddevalla Kommun. 
 
Vi startade upp under hösten 2019 med att kalla till ledarmöte för alla våra ledare där 
vi informerade om projektet och vad vi har för mål att uppnå med detta arbete. Vi fick 
då också input från dem vad det fanns för möjligheter och även problem att ta hänsyn 
till. 
 
Efter detta har vi jobbat internt och lagt ned många timmar på att ta fram ett 
dokument (som kan ändras övertid) hur vi vill jobba i föreningen. Den vänder sig till 
ledare, spelare och föräldrar och berör ansvar och uppträdande från allas sida. 
Den innehåller även Verksamhetsidé, Vision, Värdegrunder och träningsupplägg/spel 
i olika åldrar. Denna bifogas detta utskick. 
 
Sedan har ledarna fått taga del av detta dokument så att de vet vad de har att rätta 
sig efter. 
 
Den 13:e respektive 19:e februari har vi kallat till träff med ledare, spelare, föräldrar 
och andra till ett första möte gällande hur vi sprida kunskap och intresse för IFK och 
vårt arbete. Personal från SISU kommer att leda mötena tillsammans med 
undertecknad och de kommer att vara i cirka 3 timmar/kväll. 
De åldersgrupper som berörs då är de som är födda 2006-2009. 
Efter detta ser vi hur det fungerat, eventuellt justerar någonting och sedan går vidare 
med ytterligare åldersgrupper plus uppföljande träffar med dessa första grupper.   
 
Målet under första halvåret är att få in minst 1 person i styrelsen (helst fler) med 
utländsk bakgrund. Dessutom att få in ytterligare personer från andra länder i olika 
arbetsgrupper. 
 
Vi är inne på att låta personer i vissa område i Uddevalla, eller exempelvis de som 
bor hos Uddevallahem, få gratis inträde till våra matcher, där vi dessutom kommer att 
försöka ”värva folk” att engagera sig i föreningen.  
 
Vi startar upp kvälls-/nattafotboll på fredagskvällar då alla som vill vara med får delta.  
 
Besök i skola och runt Dalaberg startar 1 mars. 
 
 
 
 
Jan Inge Carlsson 
Ordförande IFK Uddevalla 
Uddevalla 20200206 

mailto:info@ifkuddevalla.nu
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Kultur och fritid 

Kulturavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

45181  UDDEVALLA Kultur och fritid Varvsvägen 1 0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se E-post kulturfritid@uddevalla.se  

   

Överenskommelse om Idéburet Offentligt 

Partnerskap (IOP) 

 

Överenskommelse mellan Uddevalla kommun 

och föreningen IFK Uddevalla avseende 

verksamhet i Uddevallas norra stadsdelar 
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Förutsättningar för överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 

Uddevalla kommun 

 

Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling 

som innebär att den idéburna organisationen bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer 

konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men som inte bygger på 

marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. 

 

Ett IOP-avtal kan ingås när: 

 Verksamheten sker på initiativ av den idéburna sektorn.  

 Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de 

idéburna organisationerna särskilt nämns. 

 Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget. 

 Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. 

 Bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller insatser). 

 Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida. 

 

Parter i denna överenskommelse 

 

Uddevalla kommun, Kultur och fritidsnämnden  

Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla 

Organisationsnummer: 212000-1397 

 

Föreningen IFK Uddevalla 

Box  239, 451 17  Uddevalla 

Organisationsnummer: 858500-0899 
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Bakgrund 

IFK Uddevallas huvudsakliga verksamhet bedrivs på Kamratgården, Helenedal 1:1. 

Anläggningen är belägen i Uddevallas norra stadsdelar i ett av Uddevalla kommuns tre 

identifierade sk utanförskapsområden (Dalaberg, Hovhult, Tureborg). 

Utanförskapsområdena definieras genom att färre andel förvärvsarbetar, fler är 

långtidsarbetslösa, färre studerar på eftergymnasial nivå och valdeltagandet är lägre. 

Utifrån välfärdsbokslutet påvisas även att områdets boende har lägst disponibel inkomst 

utav Uddevallas 13 välfärdsområden. Nationella studier visar att det finns en stark 

koppling mellan socioekonomiska förutsättningar och deltagande i föreningsidrotten. 

Barn från socialt utsatta områden deltar i mycket lägre grad. IFK Uddevalla har stort 

antal medlemmar, många av medlemmarna bor i området nära anläggningen. Stor andel 

av medlemmarna har utomnordisk härkomst, detta kan innebära bl a att en annan kultur 

och andra normer styr. Medlemmarnas bakgrunder bidrar till mycket positiva värden i 

föreningen men innebär även att det finns en viss ovana vid den föreningsstruktur och 

den organisering som är rådande. Överenskommelse är av vikt då IFK Uddevallas 

verksamhet bidrar till ökad social gemenskap och bättre förutsättningar för deltagande i 

föreningsverksamhet för områdets barn och unga.  

 

Målsättning 

Denna överenskommelse syftar till att ge IFK Uddevalla förutsättningar att fortsätta sitt 

arbete med idrottsverksamhet för barn och unga i Uddevallas norra stadsdelar. 

Överenskommelsen syftar också till att utveckla arbetet för att skapa en fördjupad 

kunskap hos barn, unga och deras föräldrar, om ideell verksamhet och dess 

förutsättningar. Utbildningsverksamheten har som målsättning att öka delaktigheten för 

samtliga grupper i föreningens verksamhet.  Målsättningen är att IFK Uddevallas arbete 

ska komplettera Uddevalla kommuns uppdrag och insatser kring demokrati, folkhälsa 

och inkludering. 

 

Överenskommen verksamhet 

IFK Uddevalla ska: 

 Utveckla metoder för kunskapsspridning hos sina medlemmar om hur ideell verksamhet 

fungerar.  

 Samverka med SISU idrottsutbildarna i arbetet. 

 Öka medlemmarnas engagemang i föreningens olika verksamhetsdelar – såsom 

styrelsearbete, aktivitetsledning, aktiviteter m.m.  

 

Uddevalla kommun ska: 

 Genom kultur och fritidsförvaltningen ge stöd till IFK Uddevalla i deras arbete med 

kunskapsspridning och medverka vid utbildningsinsatser för att ge information om 

kommunens samverkan med ideell sektor.  
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Uppföljning 

Syftet med uppföljningsmöten är att tillse så att förutsättningar och villkor för 

överenskommelsen uppfylls. Syftet är också ett gemensamt lärande och 

metodutveckling. 

 

 Uppföljning sker minst två gånger per år, i januari och augusti. Sammankallande  

är IFK Uddevalla. 

 Uppföljning sker genom möte med representant från styrelsen i IFK Uddevalla och 

representant från Kultur och fritidsförvaltningen. 

 IFK Uddevalla ska årligen, i augusti månad, lämna en skriftlig rapport till Uddevalla 

kommun till stöd för uppföljningen. 

 

Ekonomi 

Uddevalla kommun ger en ersättning om 450 000 kr/år till IFK Uddevalla för 

avtalsperioden, under förutsättning att verksamheten bedrivs enligt överenskommelse. 

Ersättningen utbetalas för ett år i taget med start 2019-09-01  

 

Avtalad period 

Överenskommelsen avser en avtalad period om 2 år, 190901–210901 med en 

uppsägningstid på 6 månader. 

 

Omförhandling, hävningsrätt, tvist 

Båda parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar i denna överenskommelse. 

Om betydande avvikelser från överenskommelsen, inklusive budget, planeras ska 

parterna innan förändringen genomförs föra dialog. Båda parter ska godkänna 

förändringen för att den ska kunna ske. 

 

Part kan häva denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina 

åtaganden. I sådana fall gäller en uppsägningstid om 3 månader. I det fall föreningen 

bryter överenskommelsen under pågående kan den bli återbetalningsskyldig för hela 

eller del av ersättningen som betalats ut.  
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Underskrift 

Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar. 

 

 

 

Datum……………………   Datum……………………  

 

För IFK Uddevalla   För Uddevalla kommun 

 

 

 

……………...……………    ………………………………… 

Jan-Inge Carlsson   Monica Bang Lindberg 

Ordförande    Ordförande 

Kultur och fritidsnämnden 
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Handläggare 

Förvaltningschef Annica Ryman 

Telefon 0522-69 64 28 
Annica.ryman@uddevalla.se 

 

Avtal gällande köpeskilling vid uppsägning av hyresavtal, 
omfattande del av fastigheten Helenedal 1:1 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun ingick 2021-08-30 en avsiktsförklaring med IFK Uddevalla i syfte 

att säkra tillgång till fotbollsplaner och skapa förutsättningar för träningsmöjligheter för 

barn och unga, då det nya Rimnersbadets bygge har påbörjats på befintliga planer.  

Avsiktsförklaringen visar på en överenskommelse kring ett upphörande i förtid av 

hyresavtal av fastigheten Helenedal 1:1 i syfte att få fullt förfogande över Fridhems 

planer. Avsiktsförklaringen godkändes 2021-08-30 av kommunstyrelsen via 

delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande.  

 

Ett avtal mellan Uddevalla kommun och IFK Uddevalla är nu upprättad utifrån 

avsiktsförklaringen. I avtalet framgår att lokalhyresavtalet för fastigheten Helenedal 1:1, 

som funnits mellan IFK Uddevalla och Uddevalla kommun sedan 2000, upphör att gälla 

2021-09-15. Uddevalla kommun ska enligt avtalet erlägga 1 300 000 kronor i 

löseskilling till föreningen när avtalet vunnit laga kraft.  

 

I avtalet förtydligas att parterna är överens om att Uddevalla kommun ska säga upp IFK 

Uddevallas anläggningsbidrag samt att parterna är överens om att överenskommelse om 

idéburet offentligt partnerskap av Uddevalla kommun är uppsagt och avslutat.  

Avtalet är nu föremål för beslut av kultur och fritidsnämnden, inför behandling av 

kommunstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-09-14  

 

Avtal gällande köpeskilling vid uppsägning av hyresavtal, omfattande del av fastigheten 

Helenedal 1:1. 2021-09-14 

 

Kommunstyrelsens delegationsbeslut, Avsiktsförklaring gällande kommunalt 

övertagande av idrottsanläggning 2021-08-30 

 

Avsiktsförklaring gällande kommunalt övertagande av idrottsanläggning samt 

uppsägning av gällande avtal om lokalhyra inom Helenedal 1:1 

 

jofl02
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Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna avtalet med IFK 

Uddevalla.  

 

 
Kultur och fritidsnämnden begär 1 300 000 kronor från kommunstyrelsen för att finansiera 

köpeskilling till IFK Uddevalla vid uppsägning av hyresavtal, omfattande del av fastigheten 

Helenedal 1:1.  

 

Kultur och fritidsnämnden avslutar överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 

med IFK Uddevalla i enlighet med föreliggande avtal.  

 

Kultur och fritidsnämnden ämnar inte lägga några ekonomiska anspråk på IFK Uddevalla 

gällande redan utbetalda bidrag.  

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman  

Förvaltningschef  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Avtal gällande köpeskilling vid uppsägning av hyresavtal, 

omfattande del av fastigheten Helenedal 1:1.  

Parter  
Uddevalla kommun, 212000-1397 

451 81 Uddevalla 

 

IFK Uddevalla, 858500-0899 

451 17 Uddevalla 

 

1. Bakgrund 
Parterna ingick avtal om lokalhyra 2000-08-17 (Dnr: 2000.51) (bilaga A). I avtalet 

regleras att IFK Uddevalla hyr idrottsanläggning inom Uddevalla kommuns 

fastighet Helenedal 1:1. Hyresavtalet gäller fram till och med 2030-09-01. Parterna 

har nu kommit överens om att avtalet ska upphöra i förtid. 

 

2. Överenskommelse 
Parterna är överens om att avtal om lokalhyra upprättat 2000-08-17 Dnr: 2000.51 

(bilaga A) upphör att gälla 2021-09-15.  

 

Kommunen ska till IFK Uddevalla erlägga löseskilling om 1 300 000 kr 

(ENMILJONTREHUNDRATUSEN KRONOR).  

 

Löseskillingen ska betalas till av IFK Uddevalla angivet konto senast när 

Kommunfullmäktiges beslut om att godkänna detta avtal, i enlighet med punkten 3 

nedan, vunnit laga kraft. 

 

I samband med löseskillingens erläggande ska kommunen skriva av sin fordran om 

225 000 kr avseende lokalhyra. IFK Uddevalla å sin sida ska skriva av och/eller 

makulera samtliga de fordringar som de har ställt på kommunen. 

Fotbollsmål inom anläggningen övertas av Uddevalla kommun utan särskild 

ersättning. 

Anläggningen ska vara tömd och grovstädad av IFK Uddevalla vid dagen för 

avtalets tecknande, med undantag för den kanslilokal som IFK Uddevalla nyttjar 

fram till 2021-12-31. Efter 2021-12-31 ska kanslilokalen helt frånträdas av IFK 

Uddevalla om inte annat skriftligen överenskommits. Alla nycklar och taggar 

överlämnas till kommunen senast dagen för detta avtals tecknande. 
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Parterna är överens om att kommunen ska säga upp IFK Uddevallas 

anläggningsbidrag på så sätt att det ska upphöra att gälla vid dagen för detta avtals 

tecknande. 

 

Parterna är också överens om att pågående IOP (Bilaga B) har sagts upp av 

kommunen och därmed upphör att gälla då avtalstiden gått ut, det vill säga 2021-

09-01. 

 

3. Avtalets giltighet 
Detta avtals giltighet förutsätter att Kommunstyrelsens i beslut godkänner detta 

avtal och beslutet vinner laga kraft. 

 

Om villkoret i stycket ovan inte skulle uppfyllas är detta avtal till alla delar 

förfallet utan ersättningsrätt för någondera av parterna. 

 

4. Tvist 
Eventuellt uppkomna tvister skall lösas i särskild ordning vid domstol och inte i 

något skiljeförfarande.  

 

5. Utväxling av avtal  
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt.  

 

 

För Uddevalla kommun    

Ort, datum:                      

 

……………………………..   

Ingemar Samuelsson    

Ordförande kommunstyrelsen   

För IFK Uddevalla 

Ort, datum: 

 

……………………………….. 

Anders Berntsson 

Kassör och sekreterare IFK Uddevalla 

 

För IFK Uddevalla 

Ort, datum: 

 

……………………………….. 

Jan-Inge Carlsson 

Ordförande IFK Uddevalla 



 
 

Delegationsbeslut 
Kommunledningskontoret 
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2021-08-30 Dnr: KS 2021/00474 

 

Handläggare 

Chefssekreterare Annika Thorström 

Telefon 0552-69 61 05 

annika.thorstrom@uddevalla.se 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 
 

 
 

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsen delegation nr 13, 

brådskande beslut. Avsiktsförklaring gällande kommunalt 

övertagande av idrottsanläggning 

Sammanfattning 

Parterna ingick avtal om lokalhyra 2000-08-17, i avtalet regleras att IFK Uddevalla hyr 

idrottsanläggningen inom fastigheten Helenedal 1:1 med tillhörande byggnader. 

Parterna har för avsikt att avtalet ska upphöra i förtid vilket innebär att gällande avtal 

sägs upp av Uddevalla kommun.  

 

Beslutsunderlag  

Avsiktsförklaring 2021-08-30 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna avsiktsförklaringen. 

 

 

 

Ingemar Samuelsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

Enligt delegation nr 13  
 
Skickas till kultur och fritid 

 
Delegationsbeslut ska lämnas till registrator för anmälan i nämnden. Beslutet ska kompletteras med 

hänvisning om hur man överklagar om beslutet går att överklaga med förvaltningsbesvär och då är tiden för 

överklagande enligt förvaltningslagen tre veckor från den dag då sökande fått del av beslutet. 
Överklagande genom laglighetsprövning enlig kommunallagen ska göras till förvaltningsrätten inom tre veckor 

efter den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på 

kommunens officiella anslagstavla. 
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Parter

Bakgrund

Overenskommelse

Avsiktsförklaring gällande kommunalt övertagande av
idrottsanläggning samt uppsägning av gällande avtal om

lokalhyra inom Helenedal 1:1

Uddevalla Kommun, 212000-1397
451 81 Uddevalla

IFK Uddevalla, 858500-0899
Box 239
451 17 Uddevalla

Parterna ingick avtal om lokalhyra 2000-08-17 (Bilaga A), i
avtalet regleras att IFK Uddevalla hyr idrottsanläggning inom
fastigheten Helendal 1:l med tillhörande byggnader. Objektet
upplåts av Uddevalla kommun till IFK Uddevalla med
ändamålet att hyresgästen ska bedriva idrottslig verksamhet.
Avtalet gäller från och med 2000-09-01 till och med 2030-09-
01.

Parterna har ftlr avsikt att avtalet ska upphöra i ftirtid vilket
innebär att gällande avtal sägs upp av Uddevalla Kommun
och att IFK Uddevalla därmed avträder avtalet.

Parterna har ftir avsikt att i separat avtal reglera ftiljande:

Att bilagt avtal om lokalhyra (Bilaga A) inom
fastigheten Helendedal l:1 upphör att gälla senast
202t-09-30

Att i och med avtalets upphörande ska hela
anläggningen övergå till Uddevalla kommun. Ingen av
parterna ska därefter ha några krav gentemot den andra
parten, vare sig av ekonomisk karaktär eller övrigt
oavsett vad som sägs i hyresavtalet (Bilaga A).
Parternas ekonomi ska mellanhavanden är s ålede s,

efter att löseskilling erlagts, slutgiltigt reglerade vad
avser avtal om lokalhyra (Bilaga A).

a

a

o

a

Att IFK Uddevalla garanterar att hyresavtalet inte är
intecknat eller på annat sätt är belastat med skulder
eller lån.

Att pågående IOP (Bilaga B) ska upphöra att gälla i
och med utgångstiden i avtalet 210901.



{ffi:
a Att i och med avtalets upphörande ska Uddevalla

kommun till IFK Uddevalla erlägga löseskilling om

1 300 000 sEK

Löseskillingen ska erläggas i samband med avtalets
upphörande.

Jan-Inge Carlsson
Orft)rande IFK Uddevalla

Denna avsiktsftirklaring iir upprättad i två exemplar varav parterna erhållit varsitt.

För Uddevalla kommun För IFK Uddevalla
Uddevalla 2021-08-30

a\n
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AVTAL OM LOKALIIYRA

r FORMALIA

1.1 PARTER
Upplåtare
Uddevalla kommun
Fritidsnåimnden
2l20aa-1397
451 81 Uddevalla
Kontaktperson:(Seppo Räikkönen, 0522-964 20\

Hyresgäst
IFK Uddevalla
8s8500-0899
Box 595

45122 Uddevalla
Kontaktperson:(Jan Axelsson, 0522- I 50 99)

I.2 OBJEKT
Hyresrätten omfattar del av fastigheten Helenedal 1:1 meä tillhorande
byggnader och anläggningar (bilaga 1: Beskrivning av hyresobjektet) samt sk.
inventarier enligt förteckning (bilaga 2).

Objektets gråinser framgår av karta (bilaga 3).

1.3 Äuu.q,MÅL
Objektet upplåts för att hyresgästen skall kunna bedriva idrottslig verksamhet
samt diirmed ftirenlig verksamhet för främst barn och ungdomar

För annan användning kr'ävs upplåtarens skriftliga samtycke.

1.4 AVTÄLSTIDruPPSÄGNINGSTID
Detta avtal gäller under 30 år tr',o.m, 2000-09-01, nedan kallad tillträdesdagen,
t o m 2030-09-01. Avtalet forliings dåirefter på'3 år i såinder, om inte
uppsägning från endera parten sker senast 9 månader frire avtalstidens utgång.
Uppsägningen skall vara skriftlig.

Om hyresgästen under kipande avtalsperiod fär till detta avtal hiirftirliga,
uppenbara och svårlösta ekonomiska ftirhållanden, vilka hyresgästen vid
tecknandet av detta avtal inte hade möjlighet att ftirutse, kan hyresgiisten med 9
månaders uppsägningstid få detta avtal att upphöra.

W
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l.s sYN
Objektet upplåts i bcfintligt skick, Före tillträdesdagen skall parterna
gemensamt hålla syn av objektet, varvid protokoll över objektets skick skall
upprättas och undertecknas av parterna. Motsvarande syn skall hållas vid
avtalets upphörande.

1.6 PERSONAL
Vardera parten är arbetsgivare för de anställda som avlönas av respektive part
med därav ftiljande av ftirpliktelser enligt lag och avtal.

1 HYRES GÄSTTNS NITUCIIETER OCH
SKYI,DIGHETER

2,1 ERSÄTTNING FÖR UPPLÄTELSEN
För upplåtelsen skall hyresgästen i mars månad varje år, mot räkning, till
upplåtaren betala en bashyra, som utgör 500 kronor ftir kalenderår.

Bashyran är anpassad till indextalet (bastalet) för oktober manad 1999.

Upplåtaren äger rätt att utan uppsägning av avtalet utta hyrestillägg med
hiinsyn till ändringarna i konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår.
Hyran enligt ovan skall sålunda justeras varje den I janudii med det procenttal,
som utgör skillnaden mellan oktoberindex året före och bastalet varvid
avrundning sker till helt procenttal. Hyresbeloppet skall dock aldrig sättas lägre
än bashyran enligt avtalet.

2.2 DRIF'T, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Hyresgästen skall ekonomiskt och praktiskt svara fbr objektets totala drift,
skötsel och underhåll.

Äliggandet avser såväl det löpande som det periodiska underhållet och omfattar
således skötselansvaret för hela anläggningen.

Inom hyresobjektet och lryrestiden uppkommande skador t.ex. vatten-, avlopp-,
elskador eller andra byggnadsskador, vilka inte omfattas av upplåtarens
egendomsförsäkring, inryms i detta åtagande. Undantag från detta åtagande
skall redovisas i protokoll fört vid besiktning i samband med överlåtelsen.

Vidare har hyresgästen att teckna abonnemang och ekonomiskt ansvara ftir
objektets försörjning med elektricitet, vatten och avlopp, sophämtning samt
teletjänster.

2.3 UPPLÄTELSE AV REKLAMPLATS
Hyresgästen har rätt att under avtalsperioden upplåta reklampiatser inom
objektets gränser och har rätt till samtliga reklamintäkter.
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Reklamplatserna får inte användas till reklam för tobak och alkoholhaltiga
drycker. Diskriminerande och annan otillåten reklam får heller inte ftirekomma.

2.4 FÖRSÄLJNINGSRÄTTIGHETER
Hyresgästen har inom ramen för ändamålet med detta avtal rätt att idka
sedvanlig kommersiell försäljning inom objektet. Detta inkluderar även
försäljningsrätten i en av byggnaderna belägen cafbteria.

2.5 ERSÄTTNING FÖR TJÄNSTER SOM TILLHANDÄHÅLLS AV
UPPLÅTAREN

Hyresgästen skall utge ersättning för de tjänster som beställs och tillhandahålls
av upplåtaren.

2.6 LÅS OCH NYCKLAR SÄMT LARM
Hyresgästen ansvarar a o m tillträdesdagen för objektets samtliga nycklar.
Upplåtaren påtar sig kostnaden och ombesörjer installation av ett nytt
nyckelsystem och överlämnar på tillträdelsedagen tre nycklar tili varclera enhet
i systemet. Föreligger yttcrligare behov av nycklar skall hyresgästen ombesörja
och bekosta kopiering.

t
Eventuella förändringar i befintligt nyckelsystem skall bekostas av hyresgästen.

Upplåtaren tillhandahåller på tillträdelsedagen instruktion och koder till larm.

2.7 UTHYRNING TILL ALLMÄNHETEN, ANDRA FÖRENINGAR,
OFFENTLIGA ORGAN M FL

Hyresgästen äger rä11 att till annan upplåta heta eller delar av objektet under
kortare tid (s.k. korttidsupplåtelse) inom ramen för ändamålet med detta ar,,tal.

Hyresgästen kan under sådan upplåtelse överlåta sin försäljningsrättighet till
sådan nytd anderättsinnehavare.

2.8 ANSVAR FÖR OBJEKTETS SUNDHET, ORDNING OCH SKICK
Hyresgästen skall tillse att sundhet, ordning och skick upprätthålls inom
objektets gränser. Flärvid skall särskild vikt fiistas vid sådana förhållanden som
kan medlöra risk för att utövare eller annan besökare kan komma till skada.

Hyresgästen skall tillse verksamhet bedrivs som inte medför risker ifråga om
miljö och hälsa.

Hyresgästen skall genast underätta upplåtaren om förhållanden som är av
betydelse för upplåtaren i dennes egenskap av fastighetsägare.

'lP t
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2.9 NY., OM. OCH TILLBYGGNAD AV OBJEKTET
Hyresgästen får inte foreta ny-, om eller tillbyggnad utan upplåtarens skriftliga
medgivande. Om sådant medgivande lämnas skall pa*erna, om endera part så

önskar, träffa siirskild överenskommelse om villkoren fiir detta.

Hyresgästen skall fcir medgiven ny-, om- och tillbyggnad ombesörja och
bekosta erforderliga tillstånd hos berörd rnyndighet.

2.10 FÖRSÅXRTXCAR
Hyresgästen har att teckna erfbrderliga försäkringar för objektets drift med
tillhörande ansvarsftirsäkring samt dito för tillf?illigt avbrott i idrottsverk-
samheten. Försäkring skall även omfatta de s.k. inventarierna (bilaga 2) som

omfattas av detta avtal.

3 UPPLÅTARENS NÄTTTCHETER OCH
SKYLDIGHETER

3.I INSPEKTION
Upplåtaren har rätt att företa inspektion, under vilken protokoll skall töras, av
objektet. Om inspektionen fiiranleds av anmälan fran tredje man iir hyresgästen

skyldig att närvara vid inspektionen, Hyresgästen skall i god tid undenättas om
förcstående inspektion.

3.2 EGENDOMSFÖRSÄKRTNG :I

Upplåtaren ansvarar för att den egendom som detta avtal omfattar är försäkrad,
med undantag från s.k. inventarier (bilaga 2).

Den egendom som hyresgästen tillftir ansvarar hyresgästen för, om inte annat

överenskommes.

3.3 LEDNINGSARBETEN M. M.
Upplåtaren eller annan, som har dennes tillstånd, ffir dra fram och vidmakthålla
lcdningar mcd i förckommandc f'oll tillhörandc lcdningsstolpar och
infästningsanordningar inom objektets gränser.

4 övnrcn BESTÄMMELSER

4.1 HÄVNINGSN:TT
Part får häva detta avtal om motpart inte fullgör sina åtaganden och om rättelse
inte sker utan dröjsmål efter eriruan, under förutsättning att avtalsbrott är av
antingen väsentlig betydelse eller är av sådan karaktär att hyresrättenär
örverkad enli gt .j ordabalken.

Hyresgästen fir inte vidta åtgiirder som kan antas åsidosätta lag eller
kollektivavtal eller annars strider mot vad som iir allmänt godtaget inom
hyresgästens kollektivavtalsområde. Detta är av väsentlig betydelse för
upplåtaren och utgör en grund för att häva avtalet,

\ft
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4.2 OMTÖRHÄNDLING AV VILLKOR
Vid iindrade törhållanden av vikt för endera parten avseende villkoren for
hyresobjektet, har part under avtalsperioden rätt titl ftirhandling.

4.3 ÖvpnrÅrEl,sE Av AVTAL
Detta avtal får inte överlåtas på annan utan upplåtarens skriftliga godkiinnande.

4.4 FORBUD MOT INSKRIVNING
Detta ar.'tal far inte inskrivas.

4.5 ÖVNNI,ÅTELSE AV INVENTARIER
Upplåtaren överlåter till hyresgästen efter 10 års hyrestid de s.k. inventarierna
(bilaga 2) som omfattas av detta avtal, Ifrågavarande s,k. inventarier, som
under tiden tiam till överlåtelsen blir obrukbara, kompletteras inte av
upplåtaren.

4,6 OPTION
Hyresgästen har vid eventuell försäljning av hyresobjektet optionsrätt till köp
av objektets anläggningar och byggnader.

Vid beräkningen av köpeskillingen för sådant fall, skall hånsyn tas till tidigare
bidrag som lämnats till fastigheten såsom bland annat det bidrag om 2 750 000
konor som Thord6nstiftelsen lämnade under perioden 1985 - 1990 till
Isbanestiftelsen i Uddevalla för byggnation av hyresobjektet.

4.7 INLÖSEN
vid avtalets upphörande skall egendom soln tillftirts objektet erbjudas
upplåtaren till inlösen. Löseskillingen skall därvid bestänmas med
utgångspunkt från anskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk,
nedsatt anviindbarhet samt till egendomen härftirliga bidrag som låimnats av
npplåtaren eller annan.

Har upplåtaren inte inom tre månader efler lämnat erbjudande antagit detta eller
lämnat ett lägre bud som hyresgästen inte accepterat, flår hyresgästen bortföra
egendomen. objektet skali efter bortförandet återställas i godtagbart skick,

Om egendomen inte bortftjrts inom sex månader från avtalets upphörande eller
anspråk på lösen slutgiltigt f'örkastats, tillfäller egendomen upplåtaren utan
lösen.
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4.8 FORCE MAJEURE
Force majeure som krig, omfattande albetskonflikt, blockad, eldsvåda,

miljökatastrof allvarlig smittspridning eller annan omständighet, som partema

inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga

skyldigheter, befriar part tiån fullgörelse av dessa skyldigheter,

Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal samt

vädermässiga omständigheter far inte åberopas som befrielsegrund

Motparten skall omedelbart undenättas om det föreligger omständighet som

kan loranleda tillämpning av denna bestämmelse.

4.9 UTVÄXLING AV AVTAL
Deua avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

4.TO VILLKOR
Detta avtal är giltigt endast under förutsättning av att kommunfullmäktige
godkänner detsamma genom beslut som vinner laga kraft.

Uddevalla 2000- At - W

UDDEVALLA KOMMUN
FRITIDSNÄVTNNNN

Helen

IF'K UDDEVALLA

Nordendorph

l.^ Rl--
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Bilaga l.
Tillhörande avtal om lokalhyra mellan Uddevalla kommun/Fritidsnämnden/
och IFK Uddevalla del av fastigheten Fridhem 1:1, Uddevalla konmun,
med tillhtirande anläggningar och byggnader.

Beg$rivning av anlägFningar och byggnader iqam del av fa$tigheteq
Helenedal l: I

Beståndsdelar

Fridhemsstugan åir ett tvåplans suteniingbyggnad om ca. 360 kvm
Bottenvåning inrymmer:
r Två omklädningsrum med vardera två duschar och WC
r Ett omklädningsrum med dusch, WC och bastu

r Elcentral
. Apparatrum innehållande oljepanna och ackumulatortank.
o Tvättstuglutrymme ftir ackumulatofiankar
o Tre mindre ftinåd
r Kallönåd(underaltan)

Första plan inrymmer:
r Samlingssal ftir 80 personer

e Kök
. Tvåkontor
r Sammanträdesrum för ca. 15 personer

o Två WC varav ett handikappsanpassat

o Tre fouåd

Byggnaden iir forsedd med mekanisk ventilationsanläggning och larm.

Kylmaskinsbyggnad på ca. 135 kvm. Med såirskilda entrder från gavel
finns for utövare och publik dam- respektive herrtoalett. Byggnadens olika
utrymmen värms med direktverkande el.

Garage på ca. 100 kvm ftjrsedd med tre garageportar. Inom byggnaden
ryms fiirutom garage, ett mindre förråd, pentry och toalett. Byggnadens
olika utrymmen jämte tappvarmvatten värms med direkwerkande el.

Två läktare(liingd: ca.20 meter resp. 35 meter) med tak.

Avbytarplats/sekretariat

rR
{r^

En ställning fiir reklam, ftirsedd med nio belysningsarmaturer.
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Tidtagningsbyggnad i två plan. Byggnaden våirms med direkwerkande el.

Sammanlagt åttå belys nin gs master utrustade enli gt fd lj ande :

r Belysningsmast l(Bl): 7 strålkastare och två högtalare.

r Belysningsmast 2(82): l0 strålkastare och två högtalare.

. Belysningsmast 3(83): l0 strålkastare

r Belysningsmast 4Fa): 7 strålkastare

c Belysningsmast 5(85): 7 strålkastare

. Belysningsmast 6(86): l0 strålkastare

r Belysningsmast 7(87): l0 strålkastare

. Belysningsmast 8(88): 7 shålkastare

Crundpreparerad och gruståckt plan på ca. 180 x 70 meter.
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Bilaga 2: 1(2)
Tillhörande avtal om lokalhyra mellan Uddevalla kommunffritidsniimnden/ och IFK
Uddevalla avseende del av fastigheten Helenedal I :1, Uddevalla kommun, med tillhörande
anläggningar och byggnader.

FÖRTECKNING öVER INvENTARIER OCH FÖRBRUKNINGSINvENTARIER

Produkt Antal
Anslagstavla 2

Arbetsbiink I
Arbetsskåp 3

Barometer I
Blomsterkrukor, stor i sten 4

Blädderblocksställ I
Bokhylla I
Bord 5

Bord,litet 2

Borrmaskin 1

Borrmaskin, batteridriven I
Biink till skrivbord I
Dammsugare 1

Fasta nycklar 12

Ficklampa 3

Flaggstang, komplett 9

Fälgkors 1

Hammare 2

Handhyvel I
Häcksax I
Högtalaranläggning med radio/kassettspelare 1

Jalusiskåp 3

Julgransutrustning, komplett I
Kaffeautomat I
Kaffebryggare 1

Kassaskåp I
Klädskåp 8

Kofot 1

Konferensbord 1

Konferensstolar 13

Konferenstavla I
Kopieringsmaskin 1

Kratta 3

Köksbord I
Mikrovågsugn 1

Overheadduk 1

Overheadställ I
Parkset, gröna 4
Plåtsax 7
Plåtskåp I
Polygrip 2
Reklamtavla I
Räfsa 2
Rörtang I
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Bilaga 2: 2(2)
Tillhörande avtal om lokalhyra mellan Uddevalla kommun/Fritidsnåimnden/ osh IFK
Uddevalla avseende del av fastigheten Helenedal l:1, Uddevalla kommun, med tillhörande
anläggningar och byggnader.

Produkt Antal
Skiftnyckel
Skottkäna
Skivbord
Skrivbordsstol
Skrivmaskin
Skruvmejsel
Skyffel
Slipmaskin
Snöskyffel
Sopkvast
Spark
Spönnyckol
Stege, happ
Stege, vanlig
sticksåg
Stolar med armstöd
Strålkastare
Stämjäm
såg
Tavla
Telefon
Träskåp
TV, Bang & Olufsen
TV-stält
Vattenp*ss
Vattenslang
Yxa

?
1

J

J

I
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5

I
I
4
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I
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Kullur och lrltld

2019-08-21

Hondlöggore
Avdelningschef Anna Reinhardt
Telelon 0522-69 64 69
anna.reinhardt@uddevalla. se

Överenskommelse om ld6burel Offenlligt Portnerskqp mellon
Uddevqllo kommun och IFK Uddevqllq

Sommonfotlning
F-öreningen IFK Uddevalla har tagit initiativ till tecknande av en överenskommelse om
id6buret offentligt partnerskap (IOP) med Uddevalla kommun.
En IOP överenskommelse är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och
upphandling som innebär att den id6buma organisationen bidrar till
samhällsuwecklingen på eft mer konkret sätt än vad bidragen ger utrymme ftir, men
som inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt.

Ett IOP-avtal kan ingås när:
r Verksamheten sker på initiativ av den id6burna sektorn.
I Verksamheten iir ett led i att fiirverkliga ett politiskt program eller plan, diir de

iddbuma organisationerna särskilt nämns.
r Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade foreningsbidraget.
r Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
r Bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller insatser).
o Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida.

IFK Uddevallas huvudsakliga verksamhet bedrivs på Kamratgården, Flelenedal l:1.
Anläggningen är belägen i Uddevallas norra stadsdelar i ett av Uddevalla kommuns tre
identifierade sk utanftirskapsområden (Dalaberg, Hovhult, Tureborg).
Utanforskapsområdena definieras gcnom att f?irre andel fijrvärvsarbetar, fler är
långtidsarbetslösa, färre studerar på eftergymnasial nivå och valdeltagandet är lägre.
Utifrån välftirdsbokslutet påvisas även att områdets boende har lägst disponibel inkomst
utav Uddevallas 13 välfärdsområden. Nationella studier visar att det finns en stark
koppling mellan socioekonomiska forutsättningar och deltagande i loreningsidrotten.
Barn från socialt utsatta områden deltar i mycket lägre grad. IFK Uddevalla har stort
antal medlemmar, många av medlemmarna bor i området nära anläggningen. Stor andel
av medlemmarna har utomnordisk härkomst, detta kan innebära bl a att en annan kullur
och andra nonner styr. Medlemmamas bakgrunder bidrar till mycket positiva värden i
öreningen men innebär även att det finns en viss ovana vid den foreningsstruktur och
den organisering som är rådande. Överenskommelse är av vikt då IFK Uddevallas
verksamhet bidrar till ökad social gemenskap och bättre örutsåttningar ör deltagande i
öreningsverksamhet for områdets barn och unga.

I kultur och fritidsnätmrdeus reglemente ingår bland amat särskilt uppdrag att aktivt
stödja ftireningar som verkal inom kultur-, idrotts- och ti.itidsornrådet.
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Förvaltningen allsel'att öreningens initiativ till IOP överenskomnrelse stämtner väl med

de uppdrag som nämnden har enligt reglementet. Med överenskotnmelsen rnöter IFK
Ud{evalla upp de behov sonr finns i det definierade Lttaufttrskapsområdet, ett uppdrag

som kommunen annars skulle fä lägga egna l'esurser på. Den utbildningsirrsats som ska

genomloras sker med ördel tillsammans med SISU iclrottsutbildama, vilka IFK
Uddevalla har en mycket väl etablerad samverkan med. Utöver SISU ska även

kommunen bedriva ett nära samarbete rned föreningen, framftirallt bör de kornpetenser

sorn har uppdrag inom fiireningsutveckling samt itttegration och inkludering ingå i
samarbete ör att ytterligare motverka segregation genom ex utslagning.

Beslulsunderlog
Kultur och fritidsforvaltningens tjänsteskrivelse 20 I 9-08-21 KFN20 I 9/00 I I 8

överenskommelse mellan Uddevalla kommun och Rireningen IFK Uddevalla avseende

verksamhet i Uddevallas norra stadsdelar 2019-08-21 KFN20l9/001i8

Förslog till beslut

Kuttur och fritidsnämnden beslutar att teckna IOP överenskommelse med IFK
Uddevalla avseende verksamhet i Uddevallas norra stadsdelar.
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Katarina Hansson
Kultur och fritidschef

trxpedreta till
IFK Uddevalla

Anna Reinhardt
Avdelningschef
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Överenskommelse om ld6buret Offentligt
Partnerskap (IOP)

Överenskommelse mellan Uddev allakommun
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Dnr: 2019/001l82019-08-21

Förutsättningar fiir överenskommelse om iddburet offentligt partnerskap med

Uddevalla kommun

Ett IoP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling

som innebär att den id6burna organisationen bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer

konkret sätt än vad bidragen ger utrymme fiir, men som inte bygger på

marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt.

Ett lOP-avtal kan ingås när:
r Verksamhctcn sker på initiativ av den id6burna sektorn'
r Verksamheten är ett led i att fiirverkliga ett politiskt program eller plan, där de

iddburna organisationema särskilt ndmns'

r Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade öreningsbidraget.
r Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.

r Bägge pafier är med och finansierar verksamheten (pengar eller insatser).

. Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida.

Parter i denna överenskommelse

Uddcvalla kommun, Kultur och fritidsnämnden
Varvsvägen 1,451 8l Uddevalla
Organisationsnummer: 212000-1397

Föreningen IFK Uddevalla
Box 239,451 17 Uddevalla
Organisationsnummer: 85 8500-0899

Bakgrund
tFK Uddevallas huwdsakliga verksamhet bedrivs på Kamratgården, Helenedal 1:1.

Anläggningen är belägen i Uddevallas norra stadsdelar i ett av Uddevalla kommuns tre

identifierade sk utanfi)rskapsområden (Dalaberg, Hovhult, Tureborg)'

Utanfiirskapsområdena definieras genom att fiirre andel forvärvsarbetar, fler är

långtidsarbetslösa, fårre studerar på eftergymnasial nivå och valdeltagandet är lägre.

Utifrån välf?irdsbokslutet påvisas även att områdets boende har lägst disponibel inkomst
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Dnr: 201 9/00 I I 82019-48-21

utav Uddevallas l3 välfiirdsområden. Nationella studier visar att det finns en stark
koppling mellan socioekonomiska fiirutsättningar och deltagande i öreningsidrotten.
Barn från socialt utsatta områden deltar i mycket lägre grad. IFK Uddevalla har stort
antal medlemmar, många av medlemmarna bor i området nära anläggningen. Stor andel
av medlemmarna har utomnordisk härkomst, detta kan innebära bl a att en annan kultur
och andra nonner styr. Medlemmarnas bakgrunder bidrar till mycket positiva värden i
fiireningen men innebär även att det finns en viss ovana vid den öreningsstruktur och
den organisering som är rådande. Överenskommelse är av vikt då IFK Uddevallas
verksamhet bidrar till ökad social gemenskap och bäthe fiirutsättningar for deltagande i
foreningsverksamhet ftir områdets bam och unga.

Målsättning
Denna överenskommelse syftar till att ge IFK Uddevalla forutsättningar att fortsätta sitt
arbete med idrottsverksamhet for bam och unga i Uddevallas norra stadsdelar.
Överenskommelsen syftar också till att utveckla arbetet fibr att skapa en ördjupad
kunskap hos barn, unga och deras foräldrar, om ideell verksamhet och dess
fiirutsättningar. Utbildningsverksamheten har som målsättning att öka delaktigheten fiir
samtliga grupper i loreningens verksamhet. Målsättningen iir att IFK Uddevallas arbete
ska komplettera Uddevalla kommuns uppdrag och insatser kring demokrati, folkhälsa
och inkludering.

Överenskommen verksamhet
IFK Uddevalla ska:

r Utveckla metoder ftir kunskapsspridning hos sina medlemmar om hur ideell verksamhet
fungerar.

r Samverka med SISU idrottsutbildarna i arbetet.
. Öka medlemmamas engagemang i ftireningens olika verksamhetsdelar - såsom

styrelsearbete, aktivitetsledning, aktiviteter m.m.

Ucldevalla kommun ska:

Genom kultur och fritidsftirvaltningen ge stöd till IFK Uddevalla i deras arbete med
kunskapsspridning och medverka vid utbildningsinsatser fiir att ge information om
kommunens samverkan med ideell sektor.

Uppföljning
Syftet med uppfoljningsmöten är att tillse så att ftirutsättningar och villkor ftr
överenskommelsen uppfylls. Syftet är också ett gemensamt lärande och
metodutveckling.

Uppfoljning sker minst två gånger per år, i januari och augusti. Sammankallande
är IFK Uddevalla.
Uppfoljning sker genom möte med representant från styrelsen i IFK Uddevalla och
representant från Kultur och fritidsörvaltningen.
IFK Uddevalla ska årligen, i augusti månad, lämna en skriftlig rapport till Uddevalla

a

a

a

O



w
irt*

Q9

%

gv4 lc
v

+\)ft r[

kommun till stöd for uppfloljningen,

Ekonomi
Uddevalla kommun g€r en ersättning om 450 000 kr/år till IFK Uddevalla fiir
avtalsperioden, under forutsättning att verksamheten bedrivs enligt överenskommelse.

Ersättningen utbetalas lor ett år i taget med start 2019-09-01

Avtalad period
Överenskommelsen avser en avtalad period om 2 år, 190901-210901 med en

uppsägningstid på 6 månader.

Omfiirhandlingo hävningsrätt, tvist
Båda parter kan påkalla omörhandling av forutsättningar i denna överenskommelse.

Om betydande awikelser från överenskommslsen, inklusive budget, planeras ska

parterna innan örändringen genomörs fora dialog, Båda parter ska godkiinna

Forändringen for att den ska kunna ske.

Part kan häva denna överenskommelse om den andra parten inte fullöljer sina

åtaganden. I sådana fall gäller en uppsägningstid om 3 månader. I det fall fiireningen

bryter överenskommelsen under pågående kan den bli återbetalningsskyldig fiir hela

eller del av ersättningen som betalats ut.

Underskrift
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar

2019-08-21
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För IFKUddevalla För Uddevalla kommun

Monica Bang Lindberg
Ordfiirande
Kultur och fritidsnämnden

Jan-Inge Carlsson
Ordfiirande
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