
 

§ 109 

Svar på motion om nationell standard på 
skidskyttebanan i Storvreta från Jonas 
Segersam (KD) 

KSN-2021-01672 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt 31 maj 2021 att kommunfullmäktige 
beslutar att i samverkan med civilsamhället komplettera skidskyttebanan i 

Storvreta till nationell standard. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 26 april 2022 § 121 

• Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2022 

• Bilaga 1, Motion om nationell standard på skidskyttebanan i Storvreta  

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från idrotts- och fritidnämnden 21 februari 2022 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras 

yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-05-11 



Reservationer 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 
Det är positivt att styret i sitt svar föreslår att utreda möjligheterna för nationell 
standard på Storvreta skidskyttebana. För kommunen skulle en begränsad summa 
hjälpa en mycket engagerad del av civilsamhället att utveckla en viktig del av 
Storvretabygden. Att jämföra med de summor som satsats på olika 

idrottsanläggningar inne i centrala Uppsala är detta en billig satsning för det man får 
tillbaka i form av fler idrottsevenemang till Storvreta vilket skulle gagna närings- och 
föreningsliv. Därför är det beklagligt att styret inte kan prioritera denna 
idrottssatsning framför andra. 

 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 
Uppsala kommun växer och behöver mer idrottsmöjligheter. Det behövs både bredd 
och elitidrott inom fler olika sporter. På senare år har man arbetat i den riktningen. 
Det framstår som småsint att inte kunna satsa på en mindre åtgärd som kan medge 

elitnivå på sportskyttet i Storvreta. Någonstans är det ofta möjligt att satsa stora 
medel på arenabyggen i Uppsala stad, men så snart det är utanför stadsgränsen blir 
det tvärstopp. Det har tidigare handlat om en ovilja att rusta upp Ekebyboda 

sportskytte, utreda simhall någonstans på landet utanför Uppsala stad och nu i detta 

ärende en ovilja inför att utveckla skidskyttet och skidåkningen i allmänhet. 

Särskilt yttrande 

Kent Kumpula (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Självklart borde motionen ha fått bifall. Direkt när det är en anläggning på 

landsbygden så är man ointresserad och lägger det på högen för lokalförsörjning, 
istället för att bekräfta och säkerställa att satsningen blir av. 



Sida 12(17)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2022-04-26

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 121

Svar på mot ion om nationell standard på
skidskyt tebanan i Storvreta från Jonas
Segersam (KD)

KSN-2021-01672

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt 31 maj 2021 att kommunfullmäktige
beslutar att i samverkan med civilsamhället komplettera skidskyttebanan i Storvreta
till nationell standard.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2022
Bilaga 1, Motion om nationell standard på skidskyttebanan i Storvreta
Bilaga 2, Protokollsutdrag från idrotts- och fritidnämnden 21 februari 2022

Yrkande

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Jonas Segersams (KD) yrkande om bifall till
motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Reservat ion

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2022-04-26

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Sida 1 (2) 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om nationell standard på 
skidskyttebanan i Storvreta från Jonas 
Segersam (KD)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 

Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt 31 maj 2021 att kommunfullmäktige 

beslutar att i samverkan med civilsamhället komplettera skidskyttebanan i Storvreta 

till nationell standard. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Idrotts- och fritidsnämnden har berett ärendet 21 februari 2022 och föreslagit att 

motionen besvaras med föredragningen i ärendet.  

Föredragning 

Ny- och ombyggnationer av lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet hanteras i 
särskild ordning genom lokalförsörjningsplan för idrotts- och fritidsanläggningar. När 

ett behov uttryckts görs en behovsutredning som, när behovet är konstaterat, kan 
inarbetas i kommunens lokalförsörjningsplaner. I lokalförsörjningsplanerna 
samordnas olika behov med varandra, de infogas i den kommunala investeringsramen 

och beslutas i särskild ordning av berörda nämnder och kommunstyrelsen.  

Motionären föreslår att Storvreta Idrottsklubb ska stödjas ekonomiskt för att kunna 
uppgradera och komplettera skidskytteanläggningen till nationell standard.  

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2022-03-29 KSN-2021-01672 

  
Handläggare:  

Tuija Kulma 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
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Uppsala kommun och föreningen Storvreta Idrottsklubb har delat ansvar för 
skidskytteanläggningen i Storvreta. Anläggningen består dels av ett spår med 
belysning, dels av en skjutbana. Spåret med belysning och konstsnöanläggning har 

Uppsala kommun anlagt och ansvarar också för underhållet. Skjutbanan har 
föreningen Storvreta Idrottsklubb anlagt och bekostat samt ansvarar för underhållet. 

Kommunen tillhandahåller alla snökanonerna och bekostar service av dem medan 

Storvreta Idrottsklubb tillverkar konstsnö och tillhandhåller skidspår till allmänheten 
med hjälp av pistmaskinen som föreningen äger. För detta får föreningen ett 
skötselbidrag från kommunen. 

Idrotts- och fritidsnämnden föreslår att behovet samt förutsättningarna för en 

skidskyttebana med nationell standard utreds tillsammans med Storvreta 

Idrottsklubb, Upplands Skidförbund samt Svenska Skidskytteförbundet. 

Utredningsuppdraget och eventuella efterföljande åtgärder ska hanteras inom ramen 
för kommunens lokalförsörjningsprocess under 2023 och ställas mot andra 
nödvändiga behovsutredningar.  

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inte några ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2022 

• Bilaga 1, Motion om nationell standard på skidskyttebanan i Storvreta  

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från idrotts- och fritidnämnden 21 februari 2022 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör och 
biträdande stadsdirektör 

 



 

 

 

 

 
 

Motion om nationell standard på 
skidskyttebanan i Storvreta 
Sedan sässongen 2009/2010 är Storvreta IK Skidor är medlemmar i Svenska 
skidskytteförbundet. Banan ligger på kommunal mark och i anslutning till både skidspåren 
och fotbollsplanerna, och det har länge funnits både vilja och förutsättningar från de lokala 
drivkrafterna att ta verksamheten ett steg längre och göra så att banan får nationell 
tävlingsstandard. I Uppsala kommun ges tyvärr inte idrottsanläggningar i kransorterna 
samma resurser som de som ligger i staden, trots att kostnaderna i normalfallet är lägre. 
 
Storvreta IK har i dag har en färdiginstallerad konstsnöanläggning, egen pistmaskin och en 
elljusslinga på ett antal kilometer. Det som saknas för att kunna anordna nationella tävlingar, 
som SM, är ett antal måltavlor och en viss uppgradering av några befintliga, samt 
kompletterande belysning och en läktare för funktionärar och publik. Föreningen håller just 
nu själva på att bredda skjutbanan för ett antal miljoner. Totalt bygger de en arena för ca 8, 
4 miljoner som man fått genom bidrag och sponsring samt eget kapital, och det är hårt 
ideellt arbete som ligger bakom. 
 
När anläggningen invigdes med springskyttetävlingar år 2011 fanns sex skjutstationer, som i 
dag fördubblats till 12. Med lite hjälp från kommunen skulle det gå lite snabbare än så att få 
till de antal mål som saknas för att få Sveriges sydligaste skidskyttebana med nationell 
tävlingsstandard. Kravet för att anordna exempelvis SM är 20 elektroniska fallmål, och en 
uppskattning från föreningen själva är att detta skulle kosta ungefär 1,4 miljoner att rusta 
upp och komplettera den delen. 
 
Givet verksamhetens goda förutsättningar, med stark lokal drivkraft, vore det rimligt att 
undersöka hur kommunen kan stödja och möjliggöra upprustningen.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag Uppsala kommunfullmäktige att besluta: 

Att i samverkan med civilsamhället komplettera skidskyttebanan i Storvreta till nationell 
tävlingsstandard  

Jonas Segersam (KD)  

2021-05-26 
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Idrotts-och fritidsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2022-02-21

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 16

Svar på mot ion om nationell standard på
skidskyt tebanan i Storvreta från Jonas
Segersam (KD)

IFN-2022-00024

Beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt 31 maj 2021 att kommunfullmäktige
beslutar att i samverkan med civilsamhället komplettera skidskyttebanan i Storvreta
till nationell standard.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 18 januari 2022
Bilaga, Motion om nationell standard på skidskyttebanan i Storvreta

Beslutsgång

Ordföranden frågar om det är nämndens mening att besluta i enlighet med
förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar så.
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