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Idrotts- och fritidsnämnden 

Partnerskap Elitidrott Uppsala 

Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 

att Uppsala kommun ska ingå som medlem i Partnerskap Elitidrott Uppsala 2016-2017. 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med kommunledningskontoret 
teckna avtal med Destination Uppsala AB om projektledning av Partnerskap Elitidrott 
Uppsala under 2016 och 2017 till en kostnad för idrotts- och fritidsnämnden av 300 000 
kronor för respektive år. 

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att upprätthålla ordförandeskapet i Partnerskapet 
Elitidrott Uppsala. 

Ärendet 
Uppsala kommun initierade 2009 ett samarbete med elitidrottsföreningarna, genom den så 
kallade Elitpartneröverenskommelsen, i syfte att utveckla och främja elitidrotten i Uppsala. 
Överenskommelsen övergick efter ett par år till ett projekt, Elitidrottstaden Uppsala, som 
avslutades vid halvårsskiftet 2013. Under 2014 och 2015 utvecklades partnerskapet genom att 
nya medlemmar som exempelvis arenabolagen blev medlemmar. Uppsala kommun har varit 
motor i detta samarbete som är relativt unikt i landet. Ekonomiskt har kommunen bidragit 
med 600 000 kr per år varav kommunstyrelsen och idrotts- och fritidsnämnden delat på 
kostnaden d.v.s 300 000 kr per styrelse respektive nämnd. 

Under hösten har medlemmarna, Uppsala kommun, Upplands idrottsförbund, arton 
elitidrottsföreningar och fyra arenabolag diskuterat hur en fortsättning av samarbetet mellan 
medlemmarna ska kunna utformas. Medlemmarna är nu överens om att ett foimaliserat 
samarbete bör fortsätta genom ett fortsatt partnerskap vilket framgår av regelverket för 
Partnerskap Elitidrott Uppsala, se bilaga. 

Kommunstyrelsen och idrotts- och fritidsnämnden behandlar ärendet vid sammanträden den 
10 februari respektive den 17 februari. 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se  
www. upp s ala. se  



Föredragning 
Elitidrottens roll i samhällsbyggandet är flerdimensionell. Förutom att vara en del av stadens 
identitetsutveckling bidrar den till underhållning och utgör en tydlig förebild för barn och 
ungdomar. Även sett ur ett näringslivs- och destinationsperspektiv fyller elitidrotten en tydlig 
roll. Stora elitidrottsevenemang bidrar i hög grad till att stärka stadens turistekonomiska netto. 

Arenornas roll har tydlig,gj orts under senare år och idag finns flera arenabolag som 
tillhandahåller publika lokaler för elitidrott. Förutom kommunens två bolag, Fyrishov AB och 
Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter AB är Uppsala Fastighetsprojekt Fas2 AB 
och det nyligen bildade IFU arena AB medlemmar. 

Näringslivet har en avgörande roll i elitidrottens utveckling både som ekonomisk sponsor och 
en affärsmässig partner till de föreningar som bedriver elitidrott. Genom partnerskapet finns 
stora möjligheter till ett större engagemang från det lokal näringslivet. Partnerskap Elitidrott 
Uppsala får i det här sammanhanget en mäklande roll mellan näringsliv och elitidrotten. 

Under de senaste åren har Uppsala kommun tecknat avtal med Destination Uppsala AB om 
projektledningen av Partnerskap Elitidrott Uppsala. Avtalet upphör vid årsskiftet 2015/16. 
Vid den utvärdering, som styrgruppen för Partnerskap Elitidrott Uppsala gjort av avtalet, 
konstateras att det fungerat utmärkt. Följaktligen föreslås att och stadsbyggnadsförvaltningen 
får i uppdrag att, i samverkan med kommunledningskontoret, teckna avtal med Destination 
Uppsala AB för 2016 och 2017. Idrotts- och fritidsnämnden föreslås även ge 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätthålla ordförandeskapet i Partnerskap 
Elitidrott Uppsala. 

Uppföljning och återrapportering till nämnden sker via tertial-, delårs- och årsboksluten. 

Ekonomiska konsekvenser 
I idrotts- och fritidsnämndens budget för 2016 är 300 000 kr avsatta för detta ändamål. Medel 
för 2017 ska beaktas i kommande Mål och budgetprocess. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Stadsbyggnadsdirektör 
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Partnerskap Elitidrott Uppsala. 

1. Vision 
Uppsala, elitidrottsstaden 

2. Bakgrund 
Under säsongen 2009 startade samarbetet Elitpartneröverenskommelsen i Uppsala, 
med syfte att utveckla och främja elitidrotten i Uppsala. Målet var att genom samlade 
insatser och marknadsföring sätta Uppsala på kartan som elitidrottsstad. Efter två år 
beslutades att samarbetet skulle fortsätta med en breddad målbeskrivning för projektet 
som möjliggjorde en långsiktig satsning på elitidrott i Uppsala. 

Uppsala kommun ser elitidrotten som en viktig del i utvecklingen av Uppsala som en 
växande och attraktiv kommun. Uppsala kommun har arbetat med två tydliga koncept 
för att på bästa sätt skapa förutsättningar för elitidrott, Tävlingsstaden och 
Elitidrottsstaden. 

2011 tecknades ett samverkansavtal mellan Uppsala kommun, Upplands 
idrottsförbund och flera föreningar som bedrev elitidrott i Uppsala och då i första hand 
föreningar inom de publika sporterna. Avtalet upphörde 2013 i juni. 2014 bildades 
Partnerskap Elitidrott Uppsala med en utökad möjlighet för arenabolagen i kommunen 
och näringslivet att ingå som medlemmar i Partnerskap Elitidrott Uppsala. 

3. Definition Elitidrott 
Partnerskapets definition av elitidrott är följande 

• Individuell elitidrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå och /eller i 
landslag 

• Elitlagidrottare som spelar i någon av de två högsta nationella serierna 
• Tränare för individuell elitaktiv, elitlag, förbundskapten för landslag samt 

förbundstränare 
• Idrotten måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets (RF) specialidrottsförbund (SF) 



4. Syfte och övergripande mål 
Partnerskap Elitidrott Uppsala ska 

- Utveckla en stark elitidrottskultur 
- Utveckla elitdrotten att bli mer jämställd 
- Utveckla värdegrundsarbetet utifrån ett HBTQ-perspektiv 
- Skapa bättre förutsättningar att bedriva elitidrott i Uppsala 
- Stärka och utveckla varumärket Uppsala 
- Utveckla relationen med Uppsalas näringsliv 
- Utveckla samarbetet med Uppsalas universitet och SLU 
- Vara en aktiv part i samhällsbyggandet av Uppsala 
- Prioritera elitidrottsutveckling/utbildning genom olika projektsatsningar 

5. Resultatmål/indikatorer 2016-2017 
- Verka för att minst 10 tävlingar av internationell karaktär och dignitet på senior-

och juniomivå arrangeras i Uppsala på 
- Senast 2017 vara topp 3 i SVTs ranking av årets idrottsstad 

Vinna minst 3 SM-guld varje år i lagidrott 
- Vinna minst 10 individuella SM-guld inom idrotter som tillhör RF 
- Fördubbla publiksiffrorna för elitdrotten, från nuvarande ca 160 000 personer till 

300 000 personer 
- Minst 40 procent av publiken ska vara kvinnor 

6. Strategier 
Utforma strategier för 

- en ökad jämställhet inom elitidrotten 
- ett värdegrundsarbete utifrån ett HBTQ-perspektiv inom elitidrotten. 
- bättre samarbetsfonner mellan Elitidrott Uppsala och näringslivet i Uppsala. 

7. Medlemskap i Partnerskap Elitidrott Uppsala 
Förutom Uppsala kommun och Upplands idrottsförbund äger idrottsförening som 
tillhör något av RFs specialförbund och spelar i högsta nationella serien rätt att vara 
medlem i Partnerskapet. Om föreningen har som ambition att delta i högsta nationella 
serien och är Uppsala bäst rankade lag i en lägre serie äger dessa lag rätt till 
medlemskap. Dock måste laget ligga lägst i den andra serien i respektive sports 
nationella seriesystem. 

Elitföreningar som har fokus på individuella idrotter har rätt till medlemskap under 
förutsättningen att någon av föreningens individuella atleter tillhör topp 10 i Sverige. 



Handikappidrotten är en självklar del av Elitidrott Uppsala. Partnerskapet ska aktivt 
etablera kontakt med idrottsföreningar och enskilda atleter med fokus på elitidrott 
inom handikappidrotten i syfte att stödja dessa i sin idrottsliga utveckling. 

Aktiebolag som driver arenor, där elitidrott bedrivs, äger rätt till medlemskap i 
Partnerskapet. 

Företag äger rätt till medlemskap under förutsättning att de sponsrar 
elitidrottsförening (ar) med minst 200 000 kr per år. 

Partnerskapets styrgrupp kan bevilja undantag från ovanstående kriterier för 
medlemskap. Beslut om detta ska anmälas till idrotts- och fritidsnämnden. 

8. Partnerskap Elitidrott Uppsalas organisation 

Partnerskapet leds av en styrgrupp som består av 
- 2 representanter från Uppsala kommun 
- 2 representanter från elitföreningama, lag 
- 1 representant från elitförening, individuellt 
- 1 representant från Upplands idrottsförbund 
- 1 representant från arenabolagen 
- 1 representant från näringsliv/organisationer 

Uppsala kommun är sammankallande och utser ordförande i Partnerskap Elitidrott 
Uppsalas styrgrupp som har mandat att besluta om: 

- Medlemskap 
- Projektsatsningar 
- Verksamhetsplan, som årligen ska fastställas senast sista dagen i februari 
- Årlig budget för Partnerskapet Elitidrott Uppsala 
- Ansvara för en årlig utvärdering, senast i december 
- Arrangera minst fem medlemsträffar per år 
- Former för verksamhetsledning och kostnaden för denna 

Styrgruppen har mandat att adjungera personer till styrgruppen 



9. Budget ekonomi 
Medlemskapet och dess medlemsavgift är en förutsättning för att Partnerskap 
Elitidrott Uppsala ska kunna fungera 

Medlemsavgiften per år är följande: 
Uppsala kommun 	 600 000 kr 
Uppland idrottsförbund 	5 000 kr 
Elitidrottsförening 	 5 000 kr 
Arenabolag 	 10 000 kr 
Företag 	 10 000 kr 
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