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Kommunfullmäktige

Nr 70. Interpellation av Jonas Segersam (KD) om att
uppmärksamma idrottsframgångar. KSN-2016-044
Uppsala är inte känd som en idrottsstad. Tyvärr har vi för närvarande inga lag i de högsta
serierna i de stora publika sporterna Ishockey och Fotboll. Men därmed är det inte så att det
saknas idrottsframgångar i Uppsala. Orientering, Badminton, Basket och Innebandy är några
exempel där Uppsala håller en mycket hög profil på nationell nivå.
Nu satsar kommunen stort på en hel del investeringar i "arenainfrastruktur" som kan ger bättre
villkor för några sporter. Och det är nödvändigt i Sveriges fjärde största stad, även om det
naturligtvis ur ett kommunalt perspektiv vore välkommet med ett ännu större engagemang från
näringslivets sida.
Kommunen ger stora (drifts- och aktivitets-) bidrag till idrottsverksamheterna, och där är det
viktigt att visa en respekt för föreningar som autonoma delar i det civila samhället som
kommunen skall stödja och uppmuntra och inte styra och ställa med.
Det finns emellertid många sätt att uppmärksamma och stödja idrotten, som inte behöver kosta
så mycket. Idrottsgalan en gång om året, där kommunen medverkar är ett bra tillfälle att
uppmärksamma idrottsprestationer i Uppsala.
Jag skulle dock gärna se att man, i likhet med i många andra kommuner, uppmärksammar alla
de toppidrottsmän som under året utmärker sig genom att till exempel vinna medaljer i
motsvarande SM i sina respektive sporter. Kommunen skulle kunna bjuda in dessa medaljörer
till en lämplig högtidlig ceremoni, en framträdande representant från kommunen skulle kunna
uppvakta med ett diplom eller pris ute hos föreningen, eller man kunde hitta andra former för
att se till att hylla ledande idrottsmän från vår kommun.
Om man exempelvis utgår från de idrotter som är representerade som medlemmar hos
riksidrottsförbundet skulle detta kunna leda till att fler idrottsmän och sporter, som inte alltid är
så publika, blir uppmärksammade på ett sätt som de inte alltid blir idag.
Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Marlene Burwiek
(8):
- Hur uppmärksammas framstående idrottsutövare från Uppsala av kommunen idag?
- Finns det planer på att förbättra detta uppmärksammande?
- Hur vill du arbeta för att utan stora extrakostnader uppmärksamma och hylla ledande
idrottsmän och —kvinnor från Uppsala?
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Svar på interpellation om att uppmärksamma
idrottsframgångar
Kommunalrådet Jonas Segersam (KD) ställer i en interpellation frågor kring hur
kommunen kan uppmärksamma framgångsrika idrottsutövare.
Idrottsframgångar kan avse såväl enskilda idrottare som lagidrott likväl som idrottare av olika
åldrar och kön. Självklart ska dessa framgångar uppmärksammas både från föreningarna och
från kommunen.
Hitintills har framgångar i de stora publiksporterna eller sporter som är stora i Uppsala fått
särskild uppmärksamhet från kommunens sida genom ett offentligt firande på något av
stadens torg. Som exempel kan nämnas Storvretas SM-guld i innebandy 2012 och 2016.
Ett sätt att kunna lyfta fram fler framgångar som skett i idrotter som inte är lika
publikdragande och därför kommer lite i skymundan är att samla SM-vinnare och
uppmärksamma dem på Idrottsgalan. Ett sådant firande lyfter fram bredden på Uppsalas
idrottsframgångar och är också ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma kommunens
elitidrottsstipendiat. Idrottsgalan behöver inte ersätta särskilt firande av prestationer som sker
i de mer publikdragande idrotterna eller i de idrotter som är stora i Uppsala såsom t.ex.
orientering, badminton och tennis.
Uppmärksammande av idrottsframgångar bör sammanfattningsvis alltid ske men kan ske på
olika sätt. Oavsett om vi väljer det enskilda firandet eller det kollektiva på Idrottsgalan bör vi
lyfta fram prestationen och därmed visa vår uppskattning.
Jag ser positivt på Jonas Segersams olika förslag och tar gärna med mig dessa i arbetet
framöver. Idrotten är en källa till gemenskap, glädje och stolthet och kan även vara en kraft
som lyfter Uppsala som destination.
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