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 Kommunstyrelsen 

Upplands Idrottsförbund: Ansökan om medel till mångfaldssatsningar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  bevilja Upplands idrottsförbund 700 000 kr i samverkansmedel för mångfaldssatsningar, 
samt 
 
att besvara ansökan i enlighet med bilaga 1 
 
Ärendet 
Upplands idrottsförbund har inkommit med en ansökan om 5 700 000 kr under tre år för ett 
samverkansprojekt med Vård och bildning om förstärkta insatser. För år 2011 ansöker 
idrottsförbundet om 1 900 000 kr, bilaga 2.  
 
Samverkanslösningen syftar bland annat till att minska utanförskapet i det svenska samhället. 
Människor med olika etniskt ursprung, nationalitet och religion kan med idrottsgemenskapen 
som grund lära känna varandras olika värderingar, vilket motverkar främlingsfientlighet och 
rasism samtidigt som mångfalden bidrar till att utveckla idrottsrörelsen. Upplands 
idrottsförbund vill samtidigt verka för att de strukturella skillnaderna mellan olika stadsdelar i 
Uppsala minskar. 
 
Upplands idrottsförbund har slutit avtal med ett flertal föreningsverksamheter och har tagit på 
sig rollen som projektledare samt organisatorisk och kommunikativ part för idrottens räkning 
för flertalet uppdrag från Uppsala kommun. De aktiviteter som i ansökan är aktuella är 
Skridskokul med bandyfritids, Slalomkul och Fiskekul. Skridskokul har ambitionen att alla 
barn i Uppsala kommun ska ges möjlighet att lära sig åka skridskor vilket sker genom IK 
Sirius Bandys försorg. Slalomkul och Fiskekul har samma upplägg men där har Uppsala 
slalomklubb visat intresse och vad gäller fisket har föreningen Rena Rama Löjan visat intresse 
att köra igång prova på-verksamhet på dagtid. 
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I ansökan ingår också en utökad satsning på Sportis vilket innebär en idrottslig prova-på-
verksamhet för barn i mellanstadiet. Denna verksamhet finns nu i Gottsunda, Gränby, 
Almtuna och Sävja och Upplands idrottsförbund vill nu utöka denna verksamhet till att gälla 
även Stenhagen. Sportis är gratis och ingen föranmälan krävs. 
 
Slutligen vill Upplands idrottsförbund även utöka sin Sportisverksamhet till att gälla 
ungdomar på högstadiet och då ha verksamhet på fredag- och lördagskvällar och anställa en 
idrottskoordinator som blir huvudansvarig för verksamheten och som gör samarbetsavtal med 
lämpliga idrottsföreningar. 
 
Föredragning 
IK Sirius Bandy har bedrivit Skridskokul sedan 2008 med hjälp av kommunstyrelsens medel 
för samverkanslösningar. De har haft 25 skolor involverade i projektet över tre år och antalet 
barn som deltagit i denna verksamhet under denna tid är enligt IK Sirius Bandy beräkningar 
ca 2 500 st. Fiskeföreningen Rena Rama Löjan har tidigare förekommit i en 
samverkanslösning men då mellan KFUK-KFUM Uppsala/Uppsala Ungdomsfiske och 
kommunens fritidsverksamhet, bilaga 3. 
 
Angående utökad satsning på Sportis till att gälla även Stenhagen har ett liknande projekt 
redan pågått där mellan 2009 och 2010 av Uppsala IF, bilaga 4.  
 
Tanken med samverkansmedlen är att stödja arbetet med att nämnderna i aktiv samverkan 
inom och utom kommunen ska bryta människors utanförskap och att öka föreningslivets 
medverkan i integrationsarbetet. Det ligger därför ett ansvar på samverkande nämnder och 
deras verksamhet att efter en genomförd samverkanslösning dra slutsatser och erfarenheter för 
ett fortsatt arbete enligt fastställda inriktningsmål, bilaga 5. 
 
Den aktuella samverkanslösningen har i flera delar pågått under några år och också visat goda 
resultat. Enligt riktlinjerna för bidrag till samverkanslösningar (bilaga 6) ska medlen 
underlätta samverkanslösningar mellan kommunal verksamhet och en utomstående 
organisation. Avsikten är inte att kommunstyrelsen ska ta ett långsiktigt ansvar för den 
kommunala insatsen. Upplands Idrottsförbund är dock en ny aktör kring dessa aktiviteter och 
aktiviteterna har blivit fler varpå projektet får sägas ha fått en nystart. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det kan noteras att av de medel som avsatts hos kommunstyrelsen för samverkanslösningar 
återstår för år 2011 per 23 juni 1 697 749 kr. Samtidigt finns ytterligare ansökningar som ej är 
behandlade och fler kan inkomma under hösten varför 700 000 kr föreslås beviljas. Enligt 
idrottsförbundet kommer projektet att genomföras trots det lägre bidragsbeloppet. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 
































































































