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Kommunfullmäktige  

Motion av Markus Lagerquist (M) om ett kommunalt idrottslyft 
för alla 

Förslag till beslut 
föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby och Mats Gyllander (alla M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för bifall till motionen. 
 
I avgörandet deltagande 
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Loa 
Mothata (S), Maria Gardfjell (MP), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmári Waldau (V), 
Fredrik Ahlstedt (M), Mats Gyllander (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C), Jonas Segersam(KD), Simon Alm (SD) 
 
Uppsala 31 maj 2017 
Marlene Burwick/Ingela Persson 
 
Ärendet 
Markus Lagerquist (M), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
29 februari 2016, att Uppsala kommun ska utreda förutsättningen för ett kommunalt 
idrottslyft med fokus på nyanlända barn och unga. 
 
Motionen återges som bilaga 1. 
 
Nämndbehandling 
Idrotts- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 26 april och föreslår att motionen besvaras med 
föredragningen i ärendet. Förvaltningens föredragning sammanfaller med föredragningen nedan.  
 
Protokollsutdrag återges som bilaga 2. 
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Föredragning 
Idrotten har många positiva sidor där gemenskap skapas mellan ungdomar från olika 
socioekonomiska grupper, med skilda etniska bakgrunder, religioner m.m. samtidigt som den 
främjar hälsa och goda resultat i skolans värld. Utifrån dessa perspektiv är det av vikt att 
samhället genom kommun och stat stödjer idrotten. Särskilda insatser kan riktas till nyanlända 
barn och unga där förutsättningar för en fungerande integration kan stärkas genom förenings-
livet. 
 
Redan dagens befintliga stöd och de extra satsningar som görs, genom bland annat idrotts- 
och fritidsnämnden, är inriktade på barn och unga och till del fokuserade på nyanlända.  
 
Kommunfullmäktige antog den 7 december 2015 (§ 195) ett Idrotts- och fritidspolitiskt 
program för Uppsala kommun. Där anges ett antal vägledande principer för hur idrott och 
fritid ska bidra till livskvalitet och välbefinnande: 
 

I Uppsala kommun: 
o ska alla Uppsalabor, utifrån sina personliga förutsättningar och önskemål, ha 

möjlighet till en meningsfull, utvecklande och hälsofrämjande fritid  
o ska den fysiska miljön och stödsystemen utformas så att största möjliga 

tillgänglighet, jämlikhet, jämställdhet och likvärdighet uppnås där ingen typ 
av fritidsverksamhet diskrimineras 

o ska särskilda ansträngningar göras 
-så att alla barn och ungdomar ges möjlighet att tidigt grundlägga goda 
levnadsvanor när det gäller fysisk aktivitet  
-för att fysisk aktivitet, rekreation och naturupplevelser ska bidra till ökad 
livskvalitet och hälsa långt upp i åldrarna  
-för att handikappidrott ska ges samma förutsättningar som annan idrott  
-för att nå de grupper där hälsan mest behöver förbättras  
-för personer med insatser enligt LSS 

 
Utifrån dessa övergripande principer har idrotts- och fritidsnämnden riktat särskilda insatser 
till unga nyanlända genom att avsätta 500 000 kr inom bidragsbudgeten där föreningar kunnat 
söka om medel för att främja integration. Åtgärderna har främst genomförts av föreningar 
som aktivt bidrar till att bjuda in nyanlända till antingen ordinarie verksamhet eller specifika 
åtgärder riktade till nyanlända där föreningens ledare och medlemmar ansvarat för 
aktiviteterna. 
 
Det statliga Idrottslyftet initierades 2007. För innevarande budgetår är det 550 mnkr som 
lämnas till Riksidrottsförbundet som fördelar pengarna till specialförbunden varifrån 
föreningar kan söka medel för olika projekt. Föreningen kan vända sig till sitt specialidrotts-
förbund men också till distriktsidrottsförbund eller SISU, idrottens bildningsförbund. Stödets 
syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i 
förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. 
 



I Uppsala kommun finns en motsvarighet inom ramen för ordinarie bidragsbudget där före-
ningar kan söka extra stöd för satsningar som höjer kvaliteten i deras verksamhet. Föreningar-
na kan söka medel direkt hos kommunen. Inom ramen för dessa pengar kan uttalas en inrikt-
ning där en kvalitetsvariabel skulle kunna vara integrationsarbete. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har den 7 december 2016 antagit sin budget för år 2017. Där har 
21,4 mnkr kronor avsatts till direkta stöd till föreningslivet genom bidragsgivning vilket är en 
ökning med 1,6 mnkr från 2016. Inom ramen för dessa 21,4 mnkr finns utrymme att 
tillsammans med föreningslivet göra riktade satsningar som gör att föreningarna särskilt 
inkluderar nyanlända barn och ungdomar.  
 
Dessa pengar motsvarar syftet som det statliga Idrottslyftet har. Det kan också noteras att 
kommunstyrelsen avsatt tre miljoner kronor per år under perioden 2016-2018 för stöd till 
civilsamhället för insatser i flyktingmottagandet.  
 
En inriktning i nämndens arbete med fördelning av stöd till föreningar är främjande, förbyggande 
och tidiga insatser för barn och unga. Nämnden har höjt sin ambition att föreningslivet ska ge 
plats för alla och säkerställa att nämndens subventioner utifrån detta används rätt.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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Motion av Markus Lagerquist (M) om ett kommunalt idrottslyft för alla 
IFN-2017-0045 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-04-06 från förvaltningen. 

Markus Lagerquist (M), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 
februari 2016, att Uppsala kommun ska utreda förutsättningen för ett kommunalt idrottslyft med fokus 
på nyanlända barn och unga. 

Utdragsbestyrkande 



 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink 2016 412- Z 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige 

Ett kommunalt idrottslyft för alla 

Det mycket stora antalet flyktingar som kommit till Sverige innebär stora möjligheter, men 
också vissa utmaningar. För att lyckas med integration och skapa vägar in i samhället behöver 
alla goda krafter samverka. Det goda samhället skapar vi tillsammans; offentlig, privat och 
ideell sektor. Utmaningen nu och framöver är att få dessa tre att samverka. 

Det är positivt att idrotten får en mer framskjuten ställning i diskussionen om hur vi bäst 
integrerar barn och unga i samhället. Idrotten bidrar positivt till arbetet med att göra samhället 
mer jämställt tryggare och tolerant. För de grupper av ungdomar som rör sig i riskzonen att 
hamna i ett permanent utanförskap kan en idrottsledare vara den direkta skillnaden mellan ett 
liv i missbruk och kriminalitet och ett ordnat socialt liv. Det films många exempel på barn och 
ungdomar som misskött sin skolgång men sedan, när de kommit i kontakt med en idrott, 
förmår att ta ansvar när det gäller träning, kost, tider och sömn. Idrotten fostrar och dess 
betydelse för unga människor som under uppväxtåren söker mening och identitet kan inte nog 
betonas. 

Vi vet även att idrottens språk är universellt i den meningen att exempelvis fotboll spelas på 
samma sätt över hela världen. Idrott kan därför samtidigt vara en naturlig väg in i samhället 
för unga nyanlända, ett sätt att få vänner, känna social samhörighet och lära sig språket. Med 
rätt förutsättningar har idrotten potential att i ännu högre grad bidra i arbetet mot integration, 
jämställdhet och i det brottsförebyggande arbetet. 

Den tidigare Alliansregeringen införde det så kallade idrottslyftet, riktat stöd till de 
idrottsföreningar och förbund som arbetade med att ge fler barn och unga chansen att pröva 
Idrott. Idrottslyftet gav under åtta år nya möjligheter för tusentals barn och unga att pröva nya 
idrottsgrenar. En kommunal motsvarighet, men med fokus på integration skulle kunna 
stimulera fler föreningar att engagera sig för nyanlända barn och ungdomar. 

Undertecknad föreslår därför 

att Uppsala kommun skall utreda förutsättningen för ett kommunalt idrottslyft med fokus 
på nyanlända barn och unga. 

Uppsala den 3 februari 2016 

Marku agerqm t 
Ledamot 
(m) 

moderaterna 
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