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 Kommunstyrelsen 
 

Upplands Idrottsförbund: Ansökan om samverkansmedel till 
mångfaldssatsningar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  avslå ansökan, samt 
 
att besvara ansökan i enlighet med bilaga 1. 
 
 
Ärendet 
Uppsala Idrottsförbund har den 2 december 2011 inkommit med en ansökan om 
samverkansmedel om 1 200 000 kr för aktiviteterna IdrottsKUL, Drive In och Sportis 
Stenhagen. 
 
Upplands Idrottsförbund har tidigare i januari 2011 ansökt om ett projekt om mångfalds-
satsningar under tre år om totalt 5 700 000 kr. Kommunstyrelsen beviljade 700 000 kr för 
aktiviteter 2011. Den nu aktuella ansökan, från december 2011  om 1 200 000 kr avser 
aktiviteter våren och sommaren 2012 och hänvisar till tidigare ansökan för mer information 
om innehållet i aktiviteterna (bilaga 2). 
 
Ansökan avser medel för aktiviteterna IdrottsKUL, Drive In och Sportis Stenhagen. Angående 
aktiviteten med Sportis Stenhagen har denna varit föremål för samverkanslösning under åren 
2009-2010 då Uppsala IF beviljades ett bidrag om totalt 600 000 kr (KSN-2009-0015). Detta 
var en utvidgning av ett projekt från 2008.  
 
I aktiviteten IdrottsKUL ingår SkridskoKUL, SkidKUL och FiskeKUL varav såväl 
SkridskoKUL som FiskeKUL varit föremål för samverkansprojekt tidigare (KSN-2008-0250 
och KSN-2008-0531). 
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Föredragning 
I januari 2012 träffades representant från kommunledningskontoret och Upplands 
Idrottsförbund för att klargöra bakgrunden till 2011 års beslut samt det faktum att ingen 
kommunal samverkanspart bekräftade aktiviteten Drive IN som ingick i ansökan. Uppgift om 
samverkanspart har därefter inväntats men ej inkommit. Fritidsverksamheten inom Vård & 
Bildning konstaterade att övriga aktiviteter som nämns i ansökan fungerar bra men att de inte 
planerar prioritera kostnader för fortsatt aktivitet inom den egna budgeten. Samma besked har 
kommit från kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad. Dessa övriga aktiviteter har 
tidigare fått en uppstart via samverkansmedel. 
 
Först i september 2012 meddelade Upplands Idrottsförbund att de haft ett mycket bra 
samarbete med fritidsgården Treklangen och hänvisar till en fritidsledare där som hjälpt dem 
finna lämpliga instruktörer att anställa samt som marknadsfört projektet i Gottsunda.  
 
Fritidsledaren är anställd på Gottsundaskolan och ansvarar för skolans fritidslokaler i 
Mötesplats Treklangen. Skolans rektor är informerad om aktiviteterna och är positiv till att 
aktiviteter sker i Gottsunda men menar att skolan inte varit involverad som samverkanspart i 
Drive IN. Aktiviteterna har skett på kvälls- och helgtider. 
 
Tanken med samverkansmedlen är att stödja arbetet med inriktningsmål i IVE, att nämnderna 
i aktiv samverkan inom och utom kommunen ska bryta människors utanförskap. Det ligger 
därför ett ansvar på samverkande nämnder och deras verksamhet att efter en genomförd 
uppstartstid inom ramen för samverkansmedlen dra slutsatser om ett fortsatt arbete enligt 
fastställda inriktningsmål. 
 
Att kommunstyrelsen behandlar en direkt fortsättning på en avslutad samverkanslösning 
riskerar göra samverkanslösningen till en löpande verksamhet. En sådan ansökan ska 
behandlas av ansvarig nämnd, vilket är barn- och ungdomsnämnden ur ett metodutvecklings-
perspektiv och styrelsen för vård och bildning utifrån ett produktutvecklingsperspektiv. 
 
Den tid då Upplands Idrottsförbund fick medel 2011 för att verka som ny aktör som 
projektledare samt organisatorisk och kommunikativ part för idrottens räkning i flertalet 
uppdrag från Uppsala kommun får anses uppfylld inom ramen för kommunens 
samverkanslösningar och förra årets beviljade bidrag. Detta förstärks av det faktum att flera 
av aktiviteterna också tidigare varit föremål för samverkansmedel. Kommunstyrelsen föreslås 
därför för sin del avslå ansökan. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 










