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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2022-01-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 34  

Satsning på friidrottsevenemang 

KSN-2021-03236 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att avsätta en budgetram på 2 861 400 kronor för genomförande av 
friidrottsevenemang 2022–2026 enligt fördelning i ärendebeskrivningen, 

2. att uppdra till Destination Uppsala att teckna avtal kring genomförande av 
friidrottsevenemang med Upsala IF Friidrott inom ramen för de ekonomiska 
förutsättningar som redovisas i föredragningen, samt 

3. att beställa en läktare till Uppsala Friidrottsarena med kapacitet på 1 000 

sittplatser. 

Sammanfattning 

Friidrotten i Uppsala upplever en stark tillväxt. Fler barn och ungdomar börjar träna 

friidrott och på elitnivå skördas framgångar med bland annat medaljer på SM-nivå. 

Uppsala kommun har genom de nya anläggningarna, Uppsala friidrottsarena och IFU-
arena, fått möjlighet att arrangera högprofilerande friidrottstävlingar. För att kunna 
ansöka om dessa behöver kommunstyrelsen fatta beslut om evenemangsstöd till 
evenemangen. Storleken på evenemangsstödet hänger ihop med antal deltagare och 

förväntade turistekonomiska intäkter från evenemanget.  

För att uppfylla krav på publikkapacitet för större friidrottsevenemang behöver en ny 
permanent läktare uppföras på Uppsala friidrottsarena. Kommunstyrelsen föreslås 
därför även besluta att beställa en ny läktare till Uppsala friidrottsarena för att möta 

krav rörande publikkapacitet för större friidrottsevenemang 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 januari 2022 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet 

bifaller detsamma. 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Satsning på friidrottsevenemang  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avsätta en budgetram på 2 861 400 kronor för genomförande av 

friidrottsevenemang 2022–2026 enligt fördelning i ärendebeskrivningen, 

2. att uppdra till Destination Uppsala att teckna avtal kring genomförande av 
friidrottsevenemang med Upsala IF Friidrott inom ramen för de ekonomiska 
förutsättningar som redovisas i föredragningen, samt 

3. att beställa en läktare till Uppsala Friidrottsarena med kapacitet på 1 000 

sittplatser. 

Ärendet 

Friidrotten i Uppsala upplever en stark tillväxt. Fler barn och ungdomar börjar träna 
friidrott och på elitnivå skördas framgångar med bland annat medaljer på SM-nivå. 

Uppsala kommun har genom de nya anläggningarna, Uppsala friidrottsarena och IFU-

arena, fått möjlighet att arrangera högprofilerande friidrottstävlingar. För att kunna 

ansöka om dessa behöver kommunstyrelsen fatta beslut om evenemangsstöd till 

evenemangen. Storleken på evenemangsstödet hänger ihop med antal deltagare och 
förväntade turistekonomiska intäkter från evenemanget.  

För att uppfylla krav på publikkapacitet för större friidrottsevenemang behöver en ny 
permanent läktare uppföras på Uppsala friidrottsarena. Kommunstyrelsen föreslås 

därför även besluta att beställa en ny läktare till Uppsala friidrottsarena för att möta 

krav rörande publikkapacitet för större friidrottsevenemang 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, Destination Uppsala AB, 

stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Barn-, 
jämställdhets- och näringslivsperspektiven har beaktats i beredningen av ärendet. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2022-01-19 KSN-2021-03236 

  
Handläggare:  

Charlotte Skott 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Värvning av friidrottsevenemang till Uppsala 

Friidrotten i Uppsala upplever en stark tillväxt. Fler barn och ungdomar börjar träna 

friidrott och på elitnivå skördas stora framgångar med flertalet SM-medaljer på senior-, 
junior- och ungdomsnivå. 

De senaste fem åren har både en inomhus- och en utomhusarena för friidrott 
färdigställts i Uppsala, IFU-arena och Uppsala friidrottsarena. Detta har dels möjliggjort 
att fler barn och ungdomar kunnat börja med friidrott, dels att Uppsala kunnat stå värd 
för olika fridrottsevenemang såsom Nordenkampen (inomhus) och senior SM i friidrott 

(utomhus). På grund av Coronapandemin fick senior-SM i friidrott arrangeras utan 
publik vilket gjorde att detta evenemang inte blev den folkfest arrangörerna hade 

hoppats på.  

Med nya arenor för friidrott ökar möjligheterna att värva friidrottsevenemang till 
Uppsala. Evenemang som kan arrangeras både utomhus på friidrottsarenan såväl som 

inomhus i IFU-arena. Destination Uppsala har i dialog med Upsala IF tagit fram en lista 

på friidrottsevenemang som är möjliga att värva till Uppsala och som skulle skapa ett 
mervärde, för friidrotten i Uppsala såväl som Uppsala i stort, främst genom 
turistekonomiska intäkter. 

För att möjliggöra ett genomförande av dessa evenemang behöver Uppsala kommun 

ta beslut om en budgetram för evenemangsstöd till evenemangen. Storleken på 

evenemangsstödet hänger ihop med antal deltagare och förväntade turistekonomiska 

intäkter från evenemanget.  

Följande evenemang, med ett totalt evenemangsstöd om 2 861 400 kronor, är aktuella 

att värva till Uppsala för åren 2022–2026. 

− Folksam GP 2023 - 37 200 kronor 

− Friidrotts SM 2024 - 480 000 kronor 

− Inomhus SM i friidrott 2026 - 84 000 kronor 

− JEM eller UEM friidrott 2023 - 1 380 000 kronor 

− Nordenkampen 2022 - 38 400 kronor 

− Nordiskt mästerskap U20 eller U23 2026 - 84 000 kronor 

− Stafett-SM friidrott 2025 - 55 200 kronor 

− Terräng-SM friidrott 2026 – 55 200 kronor 

− Uppsala Pole Vault Competition 2022 - 31 800 kronor 

− Uppsala Pole Vault Competition 2023 - 31 800 kronor 

− Uppsala Pole Vault Competition 2024 - 31 800 kronor 

− Uppsala Pole Vault Competition 2025 - 31 800 kronor 

− Uppsala Pole Vault Competition 2026 - 31 800 kronor 

− USM friidrott 2022 - 42 000 kronor 

− Inomhus SM i friidrott för veteraner 2023 - 446 000 kronor 

Genom att fatta beslut om evenemangsstöd i tidigt skede skapas goda förutsättningar 
för ett proaktivt arbete med att värva dessa evenemang till Uppsala. Skulle en eller 

flera evenemang inte förläggas till Uppsala betalas evenemangsstöd inte ut för dessa 
tävlingar.  

Enligt Destination Uppsala AB beräkningar uppgår det totala turistekonomiska värdet 
för evenemangen åren 2022–2026 till mellan 28 – 45 miljoner kronor. Beräkningarna 
baseras på jämförelser med tidigare genomförda evenemang i Uppsala. Anledning till 
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att värdet varierar är att få av evenemangen är garanterade utan behöver vinnas i 
konkurrens med andra städer.   

Upsala IF kommer stå som värd och arrangör av ett de friidrottsevenemang som 
kommer arrangeras i Uppsala. Relationerna mellan Upsala IF och Uppsala kommun 
regleras genom avtal. VD för Destination Uppsala AB föreslås underteckna avtal för 

Uppsala kommuns räkning. 

Ny läktare på Uppsala friidrottsarena 

Uppsala friidrottsarena och IFU Arena har ungefärlig lika kapacitet i att husera 
mellanstora friidrottstävlingar. Arenorna lämpar sig för tävlingar med många deltagare 

men har begränsad kapacitet för att ta emot stor publik. Dagens publikkapacitet räcker 
inte till för att stå värd för till exempel Senior-SM där Svenska friidrottsförbundet har 

som krav att det ska finnas 4 000 läktarplatser varav 1 000 platser ska vara under tak.  

För att ytterligare stärka möjligheterna att stå värd för mellanstora och stora 
friidrottsevenemang behöver publikkapaciteten stärkas på Uppsala friidrottsarena. 

Därför föreslås att en ny permanent läktare uppförs på Uppsala friidrottsarena. 

Läktaren ska primärt nyttjas vid större evenemang för sittande publik. Den nya 
läktaren byggs på existerande slänt längs med långsidan. Läktaren ska primärt nyttjas 
vid större evenemang för sittande publik och ska ha 1 000 sittplatser. Läktaren bör 

byggas så enkelt som möjligt på befintlig mark samtidigt som den möter de krav på 

hållfasthet som finns. Läktaren behöver inte ha tak.  

Till de riktigt stora evenemangen behöver fortsatt även temporära läktare uppföras, 

men i mindre omfattning än nuvarande lösning samt ej på en plats som är mer 

resurskrävande än plan mark. 

Läktaren finns inte med i lokalförsörjningsplan för idrott och fritid 2022–2026. Behovet 
av en ny läktare har uppstått i samband med den dialog Destination Uppsala AB fört 

med Svenska Friidrottsförbundet och Upsala IF. I denna dialog har det framkommit att 
nuvarande publikkapacitet på Uppsala friidrottsarena inte räcker för att uppfylla krav 

rörande publikkapacitet för större friidrottstävlingar.  

Ekonomiska konsekvenser 

Evenemangsstöd för evenemang som ska värvas till Uppsala uppgår totalt till 2 861 400 

kronor. Evenemangsstöd betalas ut endast ifall Upsala IF Friidrott och Destination 

Uppsala lyckas värva evenemangen till Uppsala. Om alla evenemang värvas till 
Uppsala fördelar sig stödet årligen enligt följande: 

2022: 112 200 kronor 
2023: 1 895 400 kronor 
2024: 511 800 kronor 

2025: 87 000 kronor 
2026: 255 000 kronor 

Kostnaden för 2022 belastar kommunstyrelsens anslag för näringslivsfrämjande 
åtgärder 2022. 

Kostnader för 2023–2026 ska tas i beaktande i kommande Mål och Budget. 

Den nya läktaren på Uppsala friidrottsarena beräknas medföra en ökad årlig hyra på 
225 000 kronor för Idrotts- och fritidsnämnden. Den ökade hyreskostnad som uppstår 
till följd av investeringen tas i beaktande i Mål och budget 2023–2025.  Om Idrotts- och 
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fritidsnämnden inte får ökat anslag i Mål och budget 2023–2025 för att täcka kostanden 
för öka hyra för Uppsala friidrottsarena belastar kostnaden kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-19 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör och 

biträdande stadsdirektör 
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