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Idrott- och fritidsnämnden 

Idrottsgalan i Uppsala 

Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 

att i budgeten för 2017 avsätta 150 000 kr för deltagande och partnerskap i idrottsgalan i 
Uppsala 

Sammanfattning 

Uppsalas idrottsgala har sedan 2012 varit en årlig mötesplats och ett festligt evenemang för 
uppsalaidrotten på såväl elit- som bredd- och ungdomsnivå. Vid galan har idrotts- och 
fritidsnämndens elitidrottsstipendium delats ut. Det är angeläget att idrotts- och 
fritidsnämnden bidrar till galans genomförande så att den kan fortsätta att ge positiv 
uppmärksamhet åt idrotten. Sammanlagt medger nämndens budget ett utrymme på 150 000 
kronor för deltagande och partnerskap i idrottsgalan i Uppsala. 

Ärendet 

Idrottsgalan i Uppsala har arrangerats sedan 2012. Syftet är att uppmärksamma den lokala 
idrotten på såväl elit- som bredd- och ungdomsnivå, vilket bland annat sker genom utdelning 
av olika priser och stipendier. Däribland nämndens elitidrottsstipendier. Galan har sedan 
starten utvecklats på ett positivt sätt. Arrangören, Uppsala Solution AB, verkar för att fler 
föreningar ska kunna delta bland annat genom att hålla låga priser på särskilda 
föreningsbiljetter. Det är av stort värde att galan kan fortsätta att vara en årlig mötesplats och 
ett festligt evenemang för uppsalaidrotten. Nästa idrottsgala arrangeras i februari 2018 och 
genomförs i samverkan med Relation AB, som nu går in som ny partner i galan. 

Idrottsgalan ger positiv uppmärksamhet till idrotten och bidrar på så vis till att stärka idrotten 
och föreningslivet vilket ligger i linje med såväl idrotts- och fritidspolitiska programmet som 
nämndens mål och uppdrag i verksamhetsplanen. Idrottens starka utveckling i Uppsala har 
också uppmärksammats nationellt då Uppsala i Sveriges televisions ranking i år utsetts till 
landets tredje bästa idrottskommun. 
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Uppsala kommun har tidigare år genom IFN och kommunstyrelsen samverkat med 
idrottsgalan genom att köpa deltagarpaket och vara partner. Förvaltningen föreslår att 
nämnden i budgeten för 2017 använder sammanlagt 150 000 kr för deltagande och 
partnerskap i idrottsgalan i Uppsala. 

Ekonomiska konsekvenser 

I nämndens budget 2017 har 50 000 kr avsatts till idrottsgalan. I de 1 325 000 kronor som i 
årets budget överförts från kommunstyrelsen för ändamålet "elitidrott" finns 100 000 kr som 
kommunstyrelsen tidigare använt till idrottsgalan. Sammanlagt medger nämndens budget ett 
utrymme på 150 000 kronor för idrottsgalan i Uppsala, vilket är oförändrad nivå från 
kommunen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Josefine Ahrman 
Avdelningschef 


	Page 1
	Page 2

