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Interpellation: 
Gruppen Partnerskap för elitidrott i Uppsala är en viktig samarbetspartner för kommunen. 
Gruppens ambition är att utveckla Uppsala till en av Sveriges bästa idrottskommuner av-
seende bredd och elit. Alliansen har samma ambition och ser gruppen som en bland många 
viktiga samarbetspartner. Jag vill mot bakgrund av detta ställa följande frågor till Idrotts- och 
fritidsnämndens ordförande Rickard Malmström:  
 
• Hur ser den styrande majoriteten på gruppen Partnerskap för elitidrott i Uppsala roll nu och i 
framtiden?  
• Ställer sig majoritetens bakom den långsiktiga ambitionen att Uppsala skall vara en av 
Sveriges bästa idrottskommuner avseende bredd och elit.  
 
Uppsala den 24 mars 2015  
 
Markus Lagerquist (M) 
 
Svar: 
 
Frågor:  
- Hur ser den styrande majoriteten på gruppen Partnerskap för elitidrott i Uppsala roll nu 
och i framtiden?  
- Ställer sig majoritetens bakom den långsiktiga ambitionen att Uppsala skall vara en av 
Sveriges bästa idrottskommuner avseende bredd och elit.  
 
Uppsala kommun har som mål att skapa goda förutsättningar för både bredd- och elitidrott 
vad gäller tränings- och tävlingsmöjligheter. Elitidrottarna är av stort värde som förebilder 
framför allt för barn och ungdomar och inspirerar oss alla till fysisk aktivitet på bredden. Pro-
jekt som Elitidrott Uppsala, Tävlingsstaden och Kulturstaden Uppsala stärker samverkan mel-
lan näringsliv, föreningsliv och kommunen, vilket vi i den rödgröna majoriteten har ambi-
tionen att vidareutveckla.  
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Partnerskapet Elitidrott Uppsala består i dag av Uppsala kommun, Upplands idrotts-
förbund, 3 arenabolag och 18 föreningar som bedriver elitidrott. Enligt en nyligen genomförd 
kartläggning är det drygt 600 aktiva som bedriver elitidrott och drygt 60 anställda tränare. 
Elitidrotten i Uppsala omsätter ca 60 miljoner kronor.  
 
Partnerskapet Elitidrott Uppsala, bildades 2014 efter att sedan 2009 drivits i projektform, 
har som övergripande mål och syfte att:  
- Utveckla en stark elitidrottskultur  
- 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 elitidrotts-utveckling/utbildning genom olika projektsatsningar  
 
Partnerskapet Elitidrott Uppsala leds av en styrgrupp med representation från partner-
skapets medlemmar, det vill säga Uppsala kommun, Upplands idrottsförbund, elitidrotts-
föreningarna och arenabolagen. Uppsala kommun bidrar genom kommunstyrelsen och idrotts- 
och fritidsnämnden ekonomiskt med 600,000 kr årligen till partnerskapet.  
 
Partnerskapet Elitidrott Uppsala är en relativt ung och unik verksamhet bland Sveriges 
kommuner, men det finns givetvis flera kommuner som på olika sätt, både direkt och indirekt 
stödjer, elitidrotten i sina kommuner.  
 
Överenskommelsen Partnerskapet Elitidrott Uppsala gäller fram till 2015. De nuvarande 
formerna för kommunens stöd till elitidrotten kan utvecklas ytterligare. Partnerskapet kommer 
under hösten 2015 att utvärderas och först efter denna utvärdering kan ett nytt politiskt beslut 
fattas. Grundinställningen hos oss i den rödgröna majoriteten är dock att ett nära samarbete 
och dialog mellan kommunen, föreningslivet och näringslivet är en förutsättningen för att ut-
veckla Uppsala till en ännu bättre elitidrotts kommun.  
 
Vi har en viktig uppgift att vända den vikande trenden där ungdomar och andra grupper ägna 
sig mindre åt idrott, vilket bland annat Riksidrottsförbundets statistik visar på.  
 
Det är viktigt att inte fokusera ensidigt på att jaga talanger vilket riskerar att resultera i att 
många ungdomar sorteras bort och slutar idrotta. Centrum för Idrottsforskning håller i sin 
senaste uppföljning av statens stöd till idrotten just fram att idrottandet minskar trots ökade 
satsningar, och anger överdriven tävlingsiver som en av de främsta anledningarna. Därför ser 
vi det som viktigt att satsa på breddidrotten parallellt med satsning på elitidrott.  
 
En bredd inom idrotten som inkluderar både elit och bredd är en positiv kraft för den enskilde 
individen och samhället i stort inte minst ur ett folkhälsoperspektiv. Breddidrott handlar om 
att erbjuda möjligheter att utöva en bredd av olika idrotter samt att inkludera grupper i olika 
åldrar, med olika socioekonomisk och etnisk bakgrund samt på olika nivåer från elit till mo-
tionsidrott och som inkluderar utövare med funktionsnedsättning. Jämställdhet och genustänk 
skall även genomsyra kommunens idrottsatsningar.  
  



 
Elit- och breddidrott står inte i motsättning till varandra utan gynnar ömsesidigt varandras 
utveckling och därför ska vi i den rödgröna majoriteten fortsätta att ha en hög ambitionsnivå 
och satsa på att skapa goda förutsättningar för både bredd och elit i Uppsala.  
 
Rickard Malmström (MP) 
 
Uppsala den 15 maj 2015 
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