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Idrott- och fritidsnämnden 

Uppföljning av Partnerskap elitidrott Uppsala 2016 

Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 

att lägga i ärendet lämnad redovisning av Resultatmål/indikatorer 2016-2017 till 
handlingarna. 

Ärendet 
Vid sitt sammanträde den 17 februari 2016 beslutade Idrotts- och fritidsnämnden att Uppsala 
kommun ska ingå som medlem i Partnerskap Elitidrott Uppsala 2016-2017 (§9). Nämnden 
uppdrog i det sammanhanget till stadsbyggnadsförvaltningen att under 2016 återkomma med 
en uppföljning av de resultatmål/indikatorer som återgavs i det styrande dokumentet 
"Partnerskap Elitidrott Uppsala". 

Föredragning 
De resultatmål/indikatorer som redovisas i styrdokumentet är följande: 

- Verka för att minst 10 tävlingar av internationell karaktär och dignitet på senior- och 
juniornivå arrangeras i Uppsala 

- 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 

Av dessa mål/indikatorer är fyra skrivna på sådant sätt att de avser hela perioden, nämligen 
målen om antalet internationella tävlingar, placering i SVT:s ranking av årets idrottsstad, 
vinna 10 individuella SM-guld samt målet om fördubblad publiksiffra. 

För övriga mål kan följande redovisning lämnas: 

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

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



- Antalet SM-guld i lagidrott blev tre under 2016 med Storvreta IBK i innebandy, 
Uppsala KFUM Badmintonklubb Fyrisfjädern i badminton samt Uppsala 86:ers 
U19 i amerikansk fotboll. 

- Andel kvinnor i publiken finns ingen officiell redovisning av men på de publikt 
stora arrangemangen kan följande skattningar göras: 

o Fotboll Superettan under 15 procent 
o Ishockey Allsvenskan under 20 procent 
o Innebandy Superligan under 40 procent 

Mål och Indikatorer som avser publik kräver en riktad insats för att kunna följas upp. Det 
behövs publikstatistik som inte bara fokuserar på antal utan också vilka som går på match och 
varför de går respektive avstår att gå. Inom Elitidrott Uppsala gjordes under säsongen 2014-
2015 en publikundersökning som visar på den potential som finns inom publiksidan. Några av 
föreningarna som ingår i Eliidrott Uppsala gjorde utifrån publikundersökningen egna 
satsningar som inom ramen för partnerskapet har återredovisats för övriga medlemmar. Till 
del har dessa satsningar gett resultat på antal besökare men redovisning saknas fortfarande på 
vem besökaren är. 

När det gäller övriga resultatmål och indikatorer kan konstateras att Uppsala för 2016 fick 
plats nummer 9 i rankingen som idrottsstad, vilket var ett tapp från plats nummer 6 de två 
föregående åren. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 	 Jan Malmberg 
Stadsbyggnadsdirektör 	 avdelningschef Idrott och fritid 
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