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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2019-12-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 305

Svar på motion om Ekebyboda Skyttehall från
Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD)

KSN-2019-1192

Beslut

Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkande

Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning

Lisen Burmeister och Kent Kumpula (båda SD) har i motion väckt vid fullmäktiges
sammanträde den 25 mars 2019 föreslagit att

en utredning tillsättsför att undersöka hur en ny skyttehall ska konstrueras för att
tillgodose behovet hos alla de olika föreningar som redan bedriver verksamhet på
Ekebyboda
undersöka hur en ny skyttehall ska utformas för att tillgodose Uppsalapolisens
behov för skytteträning
ta fram ett förslag på konstruktion och kostnad för bygget av skyttehallen till
fullmäktige för ett välgrundat beslut i ärendet.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2019-12-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 3 december 2019 § 384
Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2019
Protokollsutdrag från idrotts-och fritidsnämnden 28 oktober 2019, § 103
Motion av Lisen Burmeister och Kent Kumpula (båda SD) om Ekebyboda Skyttehall
daterad 13 februari 2019
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-11-26

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 363

Svar på motion om Ekebyboda Skyttehall från
Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD)

KSN-2019-1192

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller
detsamma.

Sammanfattning

Lisen Burmeister och Kent Kumpula (båda SD) hari motion väckt vid fullmäktiges
sammanträde den 25 mars 2019 föreslagit att

en utredning tillsätts för att undersöka hur en ny skyttehall ska konstrueras för att
tillgodose behovet hos alla de olika föreningar som redan bedriver verksamhet på
Ekebyboda
undersöka hur en ny skyttehall ska utformas för att tillgodose Uppsalapolisens
behov för skytteträning
ta fram ett förslag på konstruktion och kostnad för bygget av skyttehallen till
fullmäktige för ett välgrundat beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2019
Protokollsutdrag från idrotts-och fritidsnämnden 28 oktober 2019, § 103
Motion av Lisen Burmeister och Kent Kumpula (båda SD) om Ekebyboda Skyttehall
daterad 13 februari 2019
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

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

Svar på motion av Lisen Burmeister och Kent 
Kumpula (båda SD) om Ekebyboda Skyttehall  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

 

Ärendet 

Lisen Burmeister och Kent Kumpula (båda SD) har i motion väckt vid fullmäktiges 

sammanträde den 25 mars 2019 föreslagit att 

• en utredning tillsätts för att undersöka hur en ny skyttehall ska konstrueras för att 
tillgodose behovet hos alla de olika föreningar som redan bedriver verksamhet på 

Ekebyboda  

• undersöka hur en ny skyttehall ska utformas för att tillgodose Uppsalapolisens behov 

för skytteträning 

• ta fram ett förslag på konstruktion och kostnad för bygget av skyttehallen till 

fullmäktige för ett välgrundat beslut i ärendet. 

Motionen biläggs ärendet. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Näringslivs-, barn- eller jämställdhetsperspektiven har inte bedömts vara relevanta i 
ärendet. 

Idrotts- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 28 oktober 2019 och beslutade 
föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Föredragningen i nämnden sammanfaller med föredragningen nedan. 

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2019-11-05 KSN-2019-1192 

  
Handläggare:  

Tuija Kulma 

 

 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Protokollsutdrag från nämnden återges i bilaga till ärendet. 

Föredragning 

Idrotts- och fritidsnämnden antog en lokalförsörjningsplan i november 2018 där en 
skyttehall i Ekebyboda angetts som ett utredningsbehov under planperioden. Planen 
godkändes i kommunstyrelsen i december. 

Lokalförsörjningsplanen omfattar planerade åtgärder under de närmaste 10 åren med 
en utblick mot år 2035 och revideras årligen. Lokalförsörjningsplanen utgår från flera 
kartläggningar och ger en samlad bild av de olika behoven hos målgrupperna i 

nämndens verksamhet. Utredningen om en skyttehall i Ekebyboda är ett av 36 

utredningsuppdrag i planen.  

Ekebyboda skyttecenter ägs av Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB. 
Idrotts- och fritidsnämnden hyr anläggningen och upplåter den till Skytteunionen i 
Uppsala. Eventuella anpassningar av anläggningen måste ske i dialog med föreningen 

och ta hänsyn till dess behov samtidigt som investeringar kommer generera ökad 

hyreskostnad för idrotts- och fritidsnämnden. Det finns inget hinder för att eventuella 
behov hos polisen kan beaktas inom ramen för utredningen och i dialogen med 
Skytteunionen som äger nyttjanderätten till anläggningen.  

Idrotts- och fritidsnämnden har kommit överens med Fyrishov om inhyrning av 
Fyrishovs alla specialhallar. I specialhallarna ingår en luftskyttehall. Nämnden arbetar 

med att fylla hallen med verksamhet och i det arbetet ingår även att föra dialog med 

Skytteunionen om behoven av att öva skytte inomhus. 

Eftersom en utredning om skyttehall i Ekebyboda redan är beslutad inom ramen för 

ordinarie lokalförsörjningsplanering fordras inget särskilt beslut i kommunfullmäktige 
med anledning av motionen 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2019 

• Protokollsutdrag från idrotts- och fritidsnämnden 28 oktober 2019, § 103 

• Motion av Lisen Burmeister och Kent Kumpula (båda SD) om Ekebyboda 
Skyttehall daterad 13 februari 2019 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 



Utdragsbestyrkande Justerandeåsi n 

Uppsala 
kommun 

Sida 6 (13) 

Idrotts- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-10-28 

UPPSALA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ink. 2019 -10- 31 
Diarienr. sv-20/9- //9.2. 

Aktbil 3 

§ 103 

Motion av Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD) om 
Ekebyboda Skyttehall 
IFN-2019-0174 

Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 

Förslag till skrivelse föreligger 2019-08-20 från förvaltningen. 

Lisen Burmeister och Kent Ku mpu la (båda SD) har i motion väckt vid fullmäktiges 
sammanträde den 25 mars 2019 föreslagit att 
• en utredning tillsätts för att undersöka hur en ny skyttehall ska konstrueras för att 
tillgodose behovet hos alla de olika föreningar som redan bedriver verksamhet på 
Ekebyboda 
• undersöka hur en ny skyttehall ska utformas för att tillgodose Uppsalapolisens behov 
för skytteträning 
• ta fram ett förslag på konstruktion och kostnad för bygget av skyttehallen till 
fullmäktige för ett välgrundat beslut i ärendet. 

Yrkande 

Kent Kumpula (SD) yrkar bifall till motionen. 

Anders Wallin (L) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för Anders Wallins 
yrkande om bifall till liggande förslag. 
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Motion om Ekebyboda Skyttehall 

Skytte är en av Sveriges största breddidrotter med runt tvåhundratusen utövare fördelade över 
olika skytteförbund. Skytte är Sveriges åttonde största idrott totalt och den femte största 
idrotten sett till både antal utövare och i antal organiserade tränings- eller tävlingstillfållen 
Dessutom är skytte den idrott där Sverige har vunnit flest medaljer på sommar-OS. 

Sverigedemokraterna anser att Uppsala kommun ska bygga en modern och funktionell 
inomhushall på Ekebyboda skyttecenter för att ge våra invånare möjlighet att utöva denna 
folkidrott även vintertid och under dygnets mörkare timmar. Ute på Ekebyboda skyttecenter 
fmns tillräckliga utrymmen för utöka skyttecentret med ett sådant bygge och det kommer inte 
att störa omgivande grannar eftersom området redan är ett aktivt skyttecenter. 

Ekebyboda skyttecenter som ägs av Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 
och förvaltas av Skytteunionen i Uppsala är en av Sveriges största skytteanläggningar och 
något vi i Uppsala kommun kan vara stolta över. Problemet är att underhållet av Ekebyboda 
är kraftigt eftersatt. Idag fmns dessutom bara möjlighet till skytte utomhus på Ekebyboda, 
något som gör det omöjligt att bedriva skytte under vinterhalvåret då det dels är för kallt för 
att bedriva skytte och dels saknas tillräckligt dagsljus på kvällstid under tidig vår och under 
senhösten. I Uppsala kommun har det tidigare funnits möjlighet att bedriva skytte inomhus, 
men den möjligheten stängdes när Fyrishov byggdes om i början av 2000-talet. 

Ett stort antal andra kommuner tillhandahåller skyttehallar för skytte med krutvapen inomhus, 
Solna, Tyresö, Norrköping, Linköping, Hudiksvall tex, för att nämna några. Att det här i 
Uppsala, Sveriges fjärde största stad, inte redan finns möjlighet till inomhusskytte är något 
som snarast måste förändras. 

Uppsala kommun har som mål att Uppsala ska bli Sveriges bästa idrottsstad, samtidigt som 
man överhuvudtaget inte tillhandahåller möjligheter till skytte under vinterhalvåret. I strävan 
att bli Sveriges bästa idrottsstad poängterar man vikten av att engagera gammal som ung, och 
man poängterar vikten av jämställdhet mellan könen. Skytte är i det avseendet en av de 
jämlikaste sporter som finns, där man som äldre utövare kan tävla på jämlika villkor mot 
betydligt yngre förmågor långt upp i åldrarna. Därutöver tävlar både kvinnor och män i 
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samma klassindelning i de flesta skyttegrenar, vilket gör skyttesporten till en av de jämlikaste 
sporter som finns även ur ett könsjämlikhetsperspektiv. 

Ytterligare ett starkt argument för byggandet av en inomhushall är att polisen i Uppsala 
saknar möjligheter att bedriva polisiär övningsverksamhet inomhus med skjutvapen i 
tillräcklig utsträckning. I polishuset finns en skjutbana men den är inte godkänd för de 
vapenkalibrar som används i polisens nya förstärkningsvapen. Dessutom kommer polisens 
behov av övningsskytte att öka i framtiden, när vi har en större poliskår än idag (så gott som 
alla politiska partier är överens om att Sverige behöver fler poliser). När vi nu ändå ska bygga 
en ny skyttehall bör vi se till att den uppfyller de krav polisen har för att kunna öva med 
samtliga skjutvapen de förfogar över. I förlängningen ger det möjlighet till ett samarbete och 
en möjlighet att hyra ut skyttehallen till polisen för skytteträning. 

I Uppsala kommuns fritidsvaneundersökning 2018 listas sportskytte som en av de mest 
efterfrågade sporterna. 7% av de tillfrågade hade ägnat sig åt sportskytte det senaste året, och 
hela 21% utöver dessa 7% hade gärna gjort det men inte haft möjlighet. Fyllnadsgraden av de 
nybörjarkurser i skytte som hålls varje år vittnar om samma sak, efterfrågan är enorm. Varje 
år fylls kurserna snabbt och ett stort antal intresserade far helt enkelt inte plats. 

Med anledning av de ovanstående argument torde det ligga i kommunens intresse och ansvar 
att tillhandahålla goda möjlighet att utöva skytte, något som bevisligen väldigt många 
kommuninvånare vill göra på sin fritid. Vad gäller övriga sporter tillhandahåller Uppsala 
kommun nästintill oändliga möjligheter att utöva dessa genom att tillgång till ett stort antal 
gräsytor (ett flertal uppvärmda för nyttjande året runt), sporthallar och multiarenor. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att en utredning tillsätts för att undersöka hur en ny skyttehall ska konstrueras för att 
tillgodose behovet hos alla de olika föreningar som redan bedriver verksamhet på 
Ekebyboda. 

• Att undersöka hur en ny skyttehall ska utformas för att tillgodose Uppsalapolisens 
behov för skytteträning. 

• Att ta fram ett förslag på konstruktion och kostnad för bygget av skyttehallen till 
fullmäktige för ett välgrundat beslut i ärendet. 

Uppsala 13-februari-2019 



Ledamot, SD 
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Kent Kumpula 
Ersättare, SD 
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