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Dnr KS/2022:223 

§ 122 - Svar motion skyttegymnasium  
I en motion med diarienummer KS/2022:223 ställd till kommunstyrelsen har 
socialdemokraterna i Hagfors yrkat på att utöka Älvstrandsgymnasiets 
idrottsutbildningar med ett skyttegymnasium med inriktning Skeet och olympisk 
Trap.  
 
I motionen yrkas på att: 
- att det skyndsamt utreds och efter det eventuellt ansöka om att starta.   
- att detta görs skyndsamt så att en eventuell start kan ske inför läsåret 2023. 
 
Svar: 
Inom Älvstrandsgymnasiet i Hagfors har eleverna stora möjligheter att kombinera 
sina studier med sin tävlingsidrott. Detta i form av lokal idrottsutbildning (LIU) 
där kravet är att man är intresserad av sport och tillhör en förening med tränare. 
Alla idrotter går att kombinera med vår egen lokala idrottsutbildning. 
 
Just nu har vi på Älvstrandsgymnasiet flera idrottsinriktningar med elever som är 
aktiva inom innebandy, ishockey, dans, bandy, bowling, fotboll, orientering, e-
sport, och ridning. Elever som är aktiva inom en helt annan sport, exempelvis 
skytte, kan också söka. 
 
Eleverna har två pass per vecka med fysisk träning och teori på skolan samt 
genomför övrig träning i hemmaklubben. Eleverna väljer sin idrott utifrån sitt 
specialområde och får möjlighet till ett schemalagt tillfälle per vecka för träning 
med sin förening. 
 
Instruktörerna inom våra idrotter jobbar tillsammans med eleverna och deras 
föreningsledare för att de ska kunna utvecklas inom sin idrott. 
 
Utifrån ovanstående anser barn- och bildning att verksamheten har ett bra koncept 
för ungdomar som vill utöva skytte i kombination med sina studier.  
Då motionen inte klargör om det handlar om RIG eller NIU har vi inte tagit upp 
detta i svaret.  
Dessa typer av idrottsutbildningar kräver ansökningar till såväl Skolverket som 
specialförbundet och en sådan ansökan tar mycket tid i anspråk.  
Barn- och bildningsavdelningen har inte blivit kontaktad av skytteföreningen eller 
av någon elev som visat intresse för att läsa idrottsinriktning skytte.  
En utredning om en eventuell idrottsinriktning kring skytte (Skeet/olympisk Trap) 
kommer att inledas. Detta genom att skolchef kontaktar representant för 
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skytteföreningen. Utredningen kommer att presenteras för barn- och 
bildningsutskottet samt kommunstyrelsen under höstterminen 2022. 

Handlingar i ärendet 
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2022-05-31 § 39 
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin och ordförande Boo Westlunds skrivelse, 
2022-05-31 

Förslag på sammanträdet 
Socialdemokraterna yrkar: 
att bifalla motionen samt 
att till utredningen bjuda in representanter för aktuella skytteföreningar till samtal, 
bland annat med syfte att klargöra vilken typ av satsning som är lämplig, LIU, 
NIU eller RIG. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionsordning och finner bifall för 
Socialdemokraternas yrkande genom acklamation. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Till utredningen kommer representanter för aktuella skytteföreningar bjudas in till 
samtal, bland annat med syfte att klargöra vilken typ av satsning som är lämplig, 
LIU, NIU eller RIG. 

Beslutet skickas till 
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef 
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Dnr KS/2022:223 

§ 39 - Svar motion skyttegymnasium  
I en motion med diarienummer KS/2022:223 ställd till kommunstyrelsen har 
socialdemokraterna i Hagfors yrkat på att utöka Älvstrandsgymnasiets 
idrottsutbildningar med ett skyttegymnasium med inriktning Skeet och olympisk 
Trap.  
 
I motionen yrkas på att: 
- att det skyndsamt utreds och efter det eventuellt ansöka om att starta.   
- att detta görs skyndsamt så att en eventuell start kan ske inför läsåret 2023. 
 
Svar: 
Inom Älvstrandsgymnasiet i Hagfors har eleverna stora möjligheter att kombinera 
sina studier med sin tävlingsidrott. Detta i form av lokal idrottsutbildning (LIU) 
där kravet är att man är intresserad av sport och tillhör en förening med tränare. 
Alla idrotter går att kombinera med vår egen lokala idrottsutbildning. 
 
Just nu har vi på Älvstrandsgymnasiet flera idrottsinriktningar med elever som är 
aktiva inom innebandy, ishockey, dans, bandy, bowling, fotboll, orientering, e-
sport, och ridning. Elever som är aktiva inom en helt annan sport, exempelvis 
skytte, kan också söka. 
 
Eleverna har två pass per vecka med fysisk träning och teori på skolan samt 
genomför övrig träning i hemmaklubben. Eleverna väljer sin idrott utifrån sitt 
specialområde och får möjlighet till ett schemalagt tillfälle per vecka för träning 
med sin förening. 
 
Instruktörerna inom våra idrotter jobbar tillsammans med eleverna och deras 
föreningsledare för att de ska kunna utvecklas inom sin idrott. 
 
Utifrån ovanstående anser barn- och bildning att verksamheten har ett bra koncept 
för ungdomar som vill utöva skytte i kombination med sina studier.  
Då motionen inte klargör om det handlar om RIG eller NIU har vi inte tagit upp 
detta i svaret.  
Dessa typer av idrottsutbildningar kräver ansökningar till såväl Skolverket som 
specialförbundet och en sådan ansökan tar mycket tid i anspråk.  
Barn- och bildning har inte blivit kontaktade av skytteföreningen eller av någon 
elev som visat intresse för att läsa idrottsinriktning skytte.  
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Handlingar i ärendet 
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin och ordförande Boo Westlunds skrivelse, 
2022-05-31 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla att en utredning om en eventuell 
idrottsinriktning kring skytte (Skeet/olympisk Trap) startas. Detta genom att 
skolchef kontaktar representant för skytteföreningen. Utredningen kommer att 
presenteras för barn- och bildningsutskottet samt kommunstyrelsen under 
höstterminen 2022.  

Beslutet skickas till 
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef 
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49 - Inkommen motion - Utöka våra idrottsutbildningar 
med ett skyttegymnasium  
Socialdemokraterna i Hagfors har lämnat in en motion där man skriver att det i 
Sverige och särskilt Värmland finns en kultur att driva fram framgångsrika skyttar 
i Skeet och Olympisk Trap. 
I skrivande stund finns Värmland som distrikt representerat med tre juniora 
landslagsskyttar. Uddeholm Skytteklubb tog medalj i Olympisk Trap i SM 2021 
då de vann damguld, och klubben har grundat en elitsatsning med bland annat en 
professionell tränare och utsedd ledning för struktur och arbete med kvalitativ 
träning och tävling över tid 
Detta tycker Socialdemokraterna är en fantastisk grund för att starta ett 
skyttegymnasium för Skeet och Olympisk Trap, då det inte finns något i hela 
landet. 
 
Socialdemokraterna yrkar på 

- att det skyndsamt utreds och efter det eventuellt ansöks om att starta 
skyttegymnasium med inriktning på de olympiska hageldisciplinerna på 
ÄBC 

- att detta görs skyndsamt så att en eventuell start kan ske inför läsåret 2023 

Handlingar i ärendet 
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-04-25 
Socialdemokraternas motion – Utöka våra idrottsutbildningar med ett 
skyttegymnasium, 2022-04-25 
 

Beslut 
Motionen remitteras till barn- och bildningsutskottet för beredning. 

Beslutet skickas till 
Boo Westlund 
Eva Pettersson 
 
 



Motion från Socialdemokraterna 
 
Utöka våra idrottsutbildningar med ett skyttegymnasium 
  
 
Sverige och särskilt i Värmland finns en kultur att driva fram framgångsrika skyttar i Skeet 
och Olympisk Trap, i skrivande stund finns Värmland som distrikt representerat med tre 
juniora landslagsskyttar. Uddeholm skytteklubb tog medalj i Olympisk Trap i SM 2021 då de 
vann damguld, chanserna att behålla guldet men även ta hem juniorguld är höga. I klubben 
har det under 2021 grundats en elitsatsning, med en professionell tränare, sponsor-grundad 
ekonomi och utsedd ledning för struktur och arbete med kvalitativ träning och tävling över 
tid.  
Detta tycker vi socialdemokrater är en fantastisk grund för att starta ett skyttegymnasium för 
Skeet och Olympisk Trap, då det inte finns något i hela landet. 
Den idrottsliga infrastrukturen i form av godkända skjutbanor finns. En skytteföreningen så 
att eleverna kan bedriva sitt idrottsliga utövande utanför skoltid, kan tävla och på så sätt 
utvecklas som skyttar finns och bedriver dessutom redan idag en elitsatsning med 18 
skyttar. Befintligt idrottsgymnasium finns och har varit en stor framgångssaga som vi kan 
bygga vidare på. 
Med anledning av lyckosamma förhållanden i tid, möjlighet, kultur,  kunskap och befintlig 
idrottslig infrastruktur så finns nu möjligheten att etablera Sveriges första skyttegymnasium i 
de olympiska hageldisciplinerna i Hagfors. 
 
Utifrån ovanstående vill vi socialdemokrater: 
 
Att det skyndsamt utreds och efter det eventuellt ansöks om att starta skyttegymnasium med 
inriktning på de olympiska hageldiciplinerna på ÄBC 
 
Att detta görs skyndsamt så att en eventuell start kan ske inför  läsåret 2023 

 
Malin Eriksson 
Håkan Lindh 
Åsa Johansson



 
 
Barn- och bildningsavdelningen 
HAGFORS KOMMUN

____________________________________________________________________ 
 
Hagfors kommun    Barn- och bildningsavdelningen   683 80 HAGFORS   0563-185 00 (vx)   hagfors.se   kommun@hagfors.se 

2022-05-31 
 

Svar på motion gällande skyttegymnasium i Hagfors 
I en motion med diarienummer KS/2022:223 ställd till kommunstyrelsen 
har socialdemokraterna i Hagfors yrkat på att utöka 
Älvstrandsgymnasiets idrottsutbildningar med ett skyttegymnasium med 
inriktning Skeet och olympisk Trap.  

I motionen yrkas på att: 
- att det skyndsamt utreds och efter det eventuellt ansöka om att starta.   
- att detta görs skyndsamt så att en eventuell start kan ske inför läsåret 2023. 

Svar: 
Inom Älvstrandsgymnasiet i Hagfors har eleverna stora möjligheter att kombinera sina 
studier med sin tävlingsidrott. Detta i form av lokal idrottsutbildning (LIU) där kravet är att 
man är intresserad av sport och tillhör en förening med tränare. Alla idrotter går att 
kombinera med vår egen lokala idrottsutbildning. 
Just nu har vi på Älvstrandsgymnasiet flera idrottsinriktningar med elever som är aktiva inom 
innebandy, ishockey, dans, bandy, bowling, fotboll, orientering, e-sport, och ridning. Elever 
som är aktiva inom en helt annan sport, exempelvis skytte, kan också söka. 

Eleverna har två pass per vecka med fysisk träning och teori på skolan samt genomför övrig 
träning i hemmaklubben. Eleverna väljer sin idrott utifrån sitt specialområde och får möjlighet 
till ett schemalagt tillfälle per vecka för träning med sin förening. 

Instruktörerna inom våra idrotter jobbar tillsammans med eleverna och deras föreningsledare 
för att de ska kunna utvecklas inom sin idrott. 

Utifrån ovanstående anser barn- och bildning att verksamheten har ett bra koncept för 
ungdomar som vill utöva skytte i kombination med sina studier.  
Då motionen inte klargör om det handlar om RIG eller NIU har vi inte tagit upp detta i svaret.  
Dessa typer av idrottsutbildningar kräver ansökningar till såväl Skolverket som 
specialförbundet och en sådan ansökan tar mycket tid i anspråk.  
Barn- och bildning har inte blivit kontaktade av skytteföreningen eller av någon elev som 
visat intresse för att läsa idrottsinriktning skytte.  
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla att en utredning om en eventuell idrottsinriktning kring 
skytte (Skeet/olympisk Trap) startas. Detta genom att skolchef kontaktar representant för 
skytteföreningen. Utredningen kommer att presenteras för barn- och bildningsutskottet samt 
kommunstyrelsen under höstterminen 2022.  
 
 
 
______________________________           _________________________________ 



Jenny Dahlin      Boo Westlund 
Skolchef      Ordförande Barn- och bildningsutskottet 
Hagfors kommun     Hagfors kommun 
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