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Kommunstyrelsen 

Nationellt Badminton Center 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att bevilja Fyrisfjädern maximalt 900 000 kr i bidrag årligen under perioden 2014 – 2017 till 
etablerandet och drift av ett Nationellt badminton center i Uppsala, samt 
 
att beslutet gäller under förutsättning att Fyrisfjädern vinner upphandlingen av Nationellt 
badminton center 
 
Ärendet 
Badminton Sweden, central organisation för all badmintonverksamhet i Sverige, genomför för 
närvarande en upphandling av ett Nationellt badminton center i Sverige. Det nuvarande 
centrat är beläget i Malmö och Malmö kommun delfinansierar centrat med ca 600 000 kr per 
år. Fyrisfjädern avser nu att ansöka om att utveckla centrat i Uppsala. Upphandlingen avser en 
fyraårig drift med start den 1 januari 2014. 
 
Fyrisfjädern ansöker om ekonomiskt stöd från Uppsala kommun för att ansöka/starta ett 
Nationellt Badminton Center (NBC) se bilaga. Nuvarande NBC ligger i Malmö och 
Badminton Sweden (f.d Svenska badmintonförbundet) upphandlar nu ett nytt NBC. 
Upphandlingen avser drift av NBC under en fyraårsperiod med starta 1 januari 2014. 
Årskostnaden uppskattas till ca 2,2 mnkr varav Fyrisfjädern via sponsormedel och egna 
insatser beräknar att själva finansiera 1,3 mnkr. Fyrisfjädern ansöker om 900 000 kr i 
ekonomiskt stöd från Uppsala kommun.  
 
Fyrisfjädern har under de senaste två månaderna diskuterat ärendet med ordförande i IFN och 
tjänstemän på KSU. Ordförande i IFN anser att ärendet har ett bredare perspektiv än enbart 
idrott och har hänvisat frågan vidare till kommunstyrelsen. Fyrisfjädern har därefter 
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aktualiserat ett ställningstagande av kommunen via mail till finanskommunalrådet Fredrik 
Ahlstedt och ansvarigt kommunalråd för idrottsfrågor Cecilia Fors 
 
Föredragning 
Badminton är en sport som de flesta utövat i någon form. I Sverige beräknas ca 300 000 
personer motionsspela varje vecka. Sverige hade på elitnivå stora framgångar under  
70-90- talet med mängder av EM- och VM-medaljer. Internationellt blev badminton en 
olympisk gren 1992 och har ett stort fäste i stora delar av Asien och då i framför allt Kina, 
Malaysia, Indonesien, Japan, Indien och Sydkorea. 
 
Fyrisfjädern är en av Sveriges absolut bästa badmintonföreningar som kombinerar bredd med 
elitverksamhet. Föreningen har ca 2 000 medlemmar varav ca 500 är ungdomar. 
Verksamheten bedrivs i en egen anläggning, som byggdes 1974, belägen nära Fyrishov. 
Fyrisfjädern har under den senaste 15 års-perioden dominerat elitbadmintonen i Sverige vilket 
vidimeras av bl a många svenska mästerskap och ett flertal internationella mästerskap. 
Klubben vann nyligen sitt 13.e lag SM-guld. 
 
Att utveckla ett nationellt badminton center kräver bra och funktionella tränings- och 
spelmöjligheter för landets bästa badmintonspelare samt tillgång till kompetenta tränare, bra 
boende, ett nära samarbete med näringsliv och universitet. Dessutom krävs tillgång till 
specialistkompetens inom flera områden som exempelvis fysiologi, idrottsmedicin, kost, 
idrottspsykologi. Fyrisfjädern har planer på att bygga ett idrotts-/lägenhetshotell i närområdet 
och har idag ett bra utvecklat samarbete med bl. a Fyrishov, Uppsalas näringsliv och de båda 
universiteten. 
 
Fyrisfjädern är redan idag Sveriges bästa badmintonklubb men har stora ambitioner att 
etablera sig som bästa klubb i de baltiska länderna, Norge och Finland.  Fyrisfjäderns arbete 
med barn och ungdomar ska ses som en förebild i Uppsala idrottsliv och Uppsala kommuns 
ansökan om att bli ett riksidrottsgymnasium skulle sannolikt förbättras om det kommande 
NBC placerades i Uppsala. 
 
Ett nationellt badmintoncentrum bidrar till fortsatta framgångar och utveckling av 
ungdomsverksamheten i kommunen. Det leder också till att stora internationella turneringar 
inom elit-, ungdoms-, junior-  och veteranbadminton förläggs till Uppsala, att Uppsala 
placeras på den internationella badmintonkartan. Detta ger också kommunen förbättrade 
kontaktmöjligheter i sina relationer med näringsliv och universitet i främst Asien 
 
Ett nationellt badminton center i Uppsala är inte enbart en idrottslig fråga. Genom sportens 
storlek, i främst Asien, skulle ett center i Uppsala underlätta näringslivskontakterna med stora 
länder som Kina och Indien. Ett center skulle även bidra till att stärka Uppsalas varumärke. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Fyrisfjädern uppskattar den totala kostnaden för ett Nationellt badminton center till 2,2 mnkr, 
årligen. Fyrisfjädern bedömer att de själva, tillsammans med sina samarbetspartners, kan 
finansiera 1,3 mnkr. Återstår följaktligen 900 000 kr som de nu ansöker om från kommunen. 
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Fyrisfjädern har tidigare kommunicerat ärendet med ordförande i IFN, tjänstemän på KSU 
och företrädare för Uppsala Destination AB. Ingen av dessa bedömer att respektive 
organisation/bolag har möjlighet att finansiera den kommunala delen under nuvarande 
ekonomiska förutsättningar.  
 
Kommunledningskontoret bedömer att kommunstyrelsen ska kunna finansiera ett bidrag inom 
befintlig ram. Eftersom ett nationellt center för badminton är en del av Uppsala kommuns 
varumärkesarbete bör denna satsning rymmas inom DUABs varumärkesuppdrag. 
Kommunstyrelsen kommer, via kommande avtal med DUAB, att säkra finansieringen med 
900 000 kr under perioden 2014-2017. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson 
stadsdirektör 
 
 
 
 








