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Svar på interpellation från Artemis 
Lumarker (V) om SM i Quidditch 
Artemis Lumarker (V) har ställt frågor om SM i Quidditch och hur Uppsala kommun 
stöttar mindre sporters mästerskap. Jag svarar här utifrån min roll som idrott- och 
fritidsnämndens ordförande.  

Hur uppmärksammade Uppsala kommun att vi var värdar för SM i Quidditch? Vad för 
stöd gav vi evenemanget? 

Det är viktigt att vi har en bredd av idrott i Uppsala och vi ska främja många olika 
sporter.  

Uppsala kommun var inte värd för mästerskapet. Arrangemanget sköttes helt av V-dala 
nation och kom inte till stadsbyggnadsförvaltningens, avdelningen idrott- och fritid, 
kännedom förrän efter arrangemanget var genomfört. Inget särskilt stöd för 
evenemanget gavs från idrott- och fritidsnämnden.  

Hur kommer Uppsala kommun att verka för att vara ledande i Sverige på Quidditch och 
stödja denna växande sport samt våra lokala talanger? 

Uppsala ska ha en bred idrott med många olika sporter, det är viktigt för att så många 
Uppsalabor som möjligt ska kunna utöva idrott och engagera sig i föreningslivet.   

Hur vi ska förhålla oss till och samverka med olika elitidrotter hanteras inom ramen för 
arbetet med kommunens elitidrottsprogram. Idrott- och fritidsnämnden antog nyligen 
ett program och handlingsplan för elitidrott. Programmet ska hanteras av 
kommunstyrelsen och fullmäktige under våren.  

För övriga fritidsaktiviteter och sporter som inte räknas som elitidrott är det idrott- och 
fritidsnämndens regler för föreningsbidrag och markeringsavgifter som gäller. Där finns 
ingen särskilt utpekad verksamhet. 

Vad för konkret stöd ger eller erbjuder kommunen till mindre sporters mästerskap och 
turneringar? Hur arbetar styret för att stärka och stödja de mindre sporters olika 
mästerskap och turneringar? 

I Uppsala kommun finns det flera nämnder som betalar ut föreningsbidrag och/eller 
evenemangsstöd. 
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Idrotts- och fritidsnämnden betalar ut bidrag till bidragsberättigade barn- och 
ungdomsföreningar vilket inte nödvändigtvis måste vara en idrottsförening. Däremot 
krävs det att föreningen är bidragsberättigad förening och bedriver regelbundna 
medlemsaktiviteter. 

I Uppsala kommun kan föreningar ansöka föreningsbidrag i form av verksamhetsstöd, 
utvecklingsstöd samt evenemangsstöd. Utöver det går det att ansöka om 
arrangemangstöd via destinationsbolaget i de fall arrangemanget faller under deras 
kriterier. Vi har även subventionerade lokalkostnader till föreningsverksamhet på våra 
idrottsanläggningar genom den så kallade markeringsavgiften samt möjlighet för 
föreningen att marknadsföra sina aktiviteter på ”KUBIK” vilket är en form av 
evenemang/aktivitets kalender på nätet.  

 

Maria Patel (S) 

Ordförande idrott- och fritidsnämnden 
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