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Idrotts- och fritidsnämnden 

Uppsala Idrottsgala 2019 

Förslag till beslut 
Idrotts-  och fritidsnämnden föreslås besluta 

att uppdra till avdelningschefen för Idrott och fritid att ingå avtal om Uppsala idrottsgala 
2019 med arrangören Upsala Nya Tidning. 

Sammanfattning 

Upsala Nya Tidning (UNT) tar inför 2019 över arrangemanget Uppsalas Idrottsgala. Idrotten i 
Uppsala är på stark frammarsch, både gällande föreningslivet och idrottsanläggningar. 
Uppsala nådde i år en andraplats i Sveriges televisions ranking "Årets Idrottsstad". 

Uppsala Idrottsgala sammanfattar det gångna idrottsåret och uppmärksammar både 
föreningar, bredd- och elitutövare och ledare. Till 2019 är ambitionen att öka engagemang och 
deltagande till samma budget som 2018. Det är angeläget att idrotts- och fritidsnämnden 
bidrar till galans genomförande så att den kan fortsätta att ge positiv uppmärksamhet åt 
idrotten. 

Ärendet 

Idrottsgalan i Uppsala har arrangerats sedan 2012. Syftet är att uppmärksamma den lokala 
idrotten på såväl elit- som bredd- och ungdomsnivå, vilket bland annat sker genom utdelning 
av olika priser och stipendier. Däribland nämndens elitidrottsstipendier om 40 000 vardera kr 
till en kvinnlig och en manlig elitidrottare. Idrott och fritidsnämndens ordförande och vice 
ordförande delade 2018 även ut galans priser till Årets kvinnliga idrottare och Årets manliga 
idrottare. 

Galan har sedan starten utvecklats på ett positivt sätt. Det är av stort värde att galan kan 
fortsätta att vara en årlig mötesplats och ett festligt evenemang för uppsalaidrotten. 
Idrottsgalan ger positiv uppmärksamhet till idrotten och bidrar på så vis till att stärka idrotten 
och föreningslivet vilket ligger i linje med såväl idrotts- och fritidspolitiska programmet som 
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nämndens mål och uppdrag i verksamhetsplanen, där ett av målen är att bli Sveriges bästa 
idrottsstad. 

Idrottens starka utveckling i Uppsala har också uppmärksammats nationellt då Uppsala i 
Sveriges Television ranking "Årets Idrottsstad i år nådde en andraplats. Denna ranking är 
baserad på elitprestationer. En annan rankinglista som förvaltningen framhåller är"Årets 
Idrottskommun" som utnämns av tidningen Sport & Affärer, där ser man till helheten, både 
elit-, bredd- och ungdomsverksamheter. 

Ekonomiska konsekvenser 

Nämndens kostnader för galan ryms i budget 2019. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Stadsbyggnadsdirektör 

Bilaga: 
Skrivelse från Uppsala Nya Tidning 



Upsala Nya Tidning driver Uppsala Idrottsgala vidare 

Bakgrund: 

UNT har de senaste tre åren hjälpt Anders Bergqvist (tidigare ägare av idrottsgalan) med det 

mesta kring marknadsföring, en del kommunikation i sociala medier och nominerings- och 

röstningsförfarande. 

Vi har också deltagit aktivt i galans styrgrupp och haft representanter i både nominerings-

och huvudjuryn. 

Historiskt har UNT under alla år varit en stor sponsor till den lokala idrotten, både bredd och 

elit. Nu för tiden stöttar vi främst med det vi är bra på och där vår styrka finns, 

marknadsföring i kanaler som når många. Aktiviteter som är publikdrivande för våra klubbar 

och föreningar är viktigt för oss. 

I UNT:s värdegrund står att "UNT skall verka för att göra Uppsala och Uppland till en bättre 

plats att leva på och verka i" och att ta över Uppsala Idrottsgala och säkerställa att den kan 

leva vidare och utvecklas är ett sätt att visa våra kunder, läsare och besökare att av de 

pengar som investeras hos oss ges en del tillbaka till samhället. 

För UNT har den lokala idrotten alltid varit viktig, och vi är glada för att få lyfta fina 

framgångar, eldsjälar och ideella krafter. 

Våren 2018: 
Ganska direkt efter att årets gala var avslutad tog Anders Bergqvist kontakt med oss och 

undrade om UNT var intresserade av att ta över driften av galan. Det var en hel del interna 

diskussioner innan vi kunde gå vidare och visa vårt intresse. Vår branch är ju som alla vet 

ganska svajig och vi arbetar med ett stort fokus på att öka intäkter och sänka kostnader, och 

ett projekt som detta medför ju såklart en del risker. 

I mitten av juni blev allt klart, UNT köpte Uppsala Idrottsgala, vi är jätteglada över att vi 

rodde allt i hamn. 

Uppsala Idrottsgala 2019 
Galan kommer att gå av stapeln torsdagen den 14 februari och vi flyttar från IFU-arena till 

Uppsala slott. 

Det finns två starka anledningar till flytten, det ena är att vi vill höja digniteten på galan och 

priserna, klart man skall vara på ett slott om vi nu har ett. Det andra skälet är att vi och flera 

vi pratat med har känt lite olust till att ha fest (med alkohol) mitt ibland idrottande barn och 

ungdomar. 

Vi kommer i stora drag att behålla grunden i galan, mindre justeringar kommer säkert att 

krävas, men precis som tidigare år kommer vi att jobba i en mindre styrgrupp med 

representation från de största aktörerna, t ex Upplands idrottsförbund. 

Vi har de senaste veckorna träffat de flesta av de företag och organisationer som på ett eller 

annat sätt varit delaktiga i tidigare galor, och de små nyheter vi ändå kan presentera tas 



emot mycket positivt. Framför allt så nämns UNT:s styrka när det gäller marknadsföring, 

kommunikation och erfarenheter av andra större evenemang vi genomfört under åren. 

Vår absoluta ambition är att lyfta Uppsala Idrottsgala ytterligare och att våra aktiva 

idrottsutövare och ideella krafter skall känna sig uppskattade och hedrade. 

Vi hoppas såklart att Uppsala kommun tycker att detta är viktigt och vill fortsätta att vara en 

stark aktör kring idrottsgalan. 

Therese Löfgren, projektledare Uppsala ldrottsgala, Upsala Nya Tidning 

Roger Wiiand, Affärsutvecklingschef, Upsala Nya Tidning 
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