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Inledning 
En stark drivkraft bakom internationell toppidrott har alltid varit prestige och nationell  
stolthet för att samla och manifestera den egna nationen. De ekonomiska drivkrafterna  
med ökande kommersialisering och professionalisering är idag mycket starka och  
idrotten och idrottsutövare används med stor genomslagskraft som budbärare för  
varumärken och idéer och inte minst som inspiration för Uppsalas så många 
idrottsintresserade barn och unga.  
Idrott och fritids kriterier utgår ifrån ett långsiktigt övergripande arbete med 
elitidrotten i Uppsala utifrån fyra målområden:  

• Livslångt idrottande: Möjliggöra att elitidrottare har förutsättningar att 
fortsätta med sin idrott parallellt med studier och arbete  

• Moderna elitföreningar: Skapa förutsättningar för föreningar som satsar på 
jämställda och jämlika lokala evenemang  

• Inkluderande elitidrott: Skapa förutsättningar för paraidrottare att utöva sin 
idrott  

• Jämställdhet för en framgångsrik idrott: Skapa förutsättningar för kvinnor 
att utöva sin elitidrott på samma förutsättningar som män 

Medlen söks genom jämställdhetsbidrag samt elitidrottsstipendium.  

För att kunna erhålla medel måste ett eller flera kriterier under respektive stödform 
uppfyllas beroende på ansökans riktning. 

Hållbarhetsmål och Agenda 2030 
En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.  

Uppsala kommun och Uppsalas föreningar kan tillsammans skapa de bästa 
förutsättningar för medborgarna att utvecklas inom idrott och fritidsaktiviteter, få en 
bättre hälsa och inkluderas i verksamheterna. 

Ett hållbarhetsarbete inkluderar jämlika förhållanden och ekonomi-, sociala- och 
miljömässiga aspekter. Idrotts- och fritidsnämndens bidrag kan vara med och bidra till 
en mer hållbar utveckling och ett långsiktigt arbete med målen i Agenda 2030. 
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Syfte 
Idrotts- och fritidsnämndens stöd till elitidrotten syftar till att skapa mer jämställda och 
jämlika förutsättningar inom elitidrotten och de lokala evenemangen. Stödet ska även 
bidra till hållbarhetsmål och Agenda 2030. 

Målgrupp 
• Enskilda idrottare 
• Enskilda parasportare 
• Flickor och kvinnor som idrottar på elitnivå 

Typ av bidrag och stipendium 
• Jämställdhetsbidrag 
• Elitidrottsstipendium 

Vilka kan söka 
Elitidrottsstipendiet kan sökas av elitsatsande idrottare. Jämställdhetsbidraget kan 
sökas av föreningar som bedriver kvinnlig elitidrott och föreningar som satsar på 
evenemang med en tydlig jämställdhetsinriktning riktat till flickor och kvinnor. 

Jämställdhetsbidrag 
Jämställdhetsbidraget syftar till att jämställa resursfördelningen mellan män och 
kvinnor. Jämställdhetsbidraget möjliggör för kvinnor att bedriva elitverksamhet på 
samma villkor som män. Bidrag kan ges för: 

• Rekrytering av kvinnliga ledare/tränare 
• Lokalstöd för inhyrning på kommunala elitarenor för att bedriva kvinnlig 

elitverksamhet: 
o Kan avse långsiktiga hyresavtal på elitarenor med 30% av 

hyreskostnaden med ett tak på 350 000 kronor för jämlika 
förutsättningar 

• Ökade kostnader vid match och/eller evenemang för kvinnliga elitidrottande: 
o Kan avse hyra av sektioner 
o 30% av hyreskostnaden i de fall elitföreningen har mindre 

publikintäkter för jämlika förutsättningar 
• Lokala idrottsevenemang som bedrivs med tydlig jämställdhetsinriktning 

Ansökan sker löpande via kommunens bokning- och bidragssystem, och beslutas av 
idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

Bidraget bidrar till följande mål: 
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Elitidrottsstipendiet 
Elitidrottsstipendiet ska vara ett stöd för en enskild aktiv idrottsutövares satsning mot 
nya idrottsliga framgångar. 

Stipendiet är personligt och kan användas till träningsläger, tränarhjälp eller 
omkostnader vid tränings- eller tävlingsperioder. 

Krav för att få stöd: 

• Föreningen som idrottaren är medlem i ska vara medlem i 
Riksidrottsförbundet men behöver inte vara en bidragsberättigad förening hos 
idrotts- och fritidsnämnden 

• Idrottaren ska vara aktiv i Sverigeeliten och satsa målmedveten för att nå 
internationell framgång 

• Idrottaren ska vara en god förebild för barn och ungas verksamhet eller en 
förebild för agendamålen 

• Idrottaren ska vara skriven i Uppsala kommun men kan vara verksam i annan 
förening utanför kommunen om den aktuella idrotten inte finns in någon 
förening i Uppsala 

Fördelning av stipendiet: 40 000 kronor vardera till en kvinnlig, en manlig och en 
paraidrottare. 

Ansökan senast 1 november via Uppsala.se: https://www.uppsala.se/kultur-och-
fritid/stipendier/elitidrottstipendium/ 

Elitidrottsstipendiet bidrar till följande mål: 

   

Nämndens bedömningskriterier: 

Jämställhetsbidrag: 

Prioriteringar görs utifrån hur väl verksamheten motsvarar syfte, ändamål och 
målgrupp för stödet samt utifrån hur väl presenterad budget motsvarar den önskade 
effekt som bidraget är tänkt att stödja till. 

Vidare bedöms ansökningar utifrån följande kriterier: 

• Hur väl ansökan stämmer överens med jämställdhetsmålet 

Elitidrottsstipendium: 

• Bedömning av elitidrottsstipendiet sker i två steg: 
o Utefter de krav som beskrivs i detta dokument 
o Godkända ansökningar tas upp i gemensam beredning 

https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/stipendier/elitidrottstipendium/
https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/stipendier/elitidrottstipendium/
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Anvisning 
För varje typ av bidrag och stöd nämnden beslutar om ska en anvisning tas fram av 
förvaltningen, och ska följa överenskommen mall för anvisning för föreningsbidrag. 

Innehåll i anvisning ska följa kommunövergripande styrdokument, och dessa kriterier. 

Beslut 
• Beslut för jämställdhetsbidraget fattas av idrotts- och fritidsnämndens 

arbetsutskott 
• Beslut för elitidrottsstipendiet fattas av idrotts- och fritidsnämnden 

Uppföljning och redovisning 
• Jämställdhetsbidrag som riktar sig till hyreskostnader sker ansökan och 

redovisning vid samma tillfälle 
• Redovisning av jämställdhetsbidrag som riktar sig till 

evenemang/arrangemang sker efter avslutat evenemang/arrangemang 
• Elitidrottsstipendiet redovisas inte 

Ansvar 
Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för att följa upp och revidera eller uppdatera 
kriterierna. 
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