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Interpellation av Jonas Segersam (KD) om arenor och idrott
Uppsala kommun har varit eftersatt när det gäller idrottsanläggningar, isytor och arenor, i
förhållande till stadens storlek. Fortfarande har vi omoderna anläggningar för exempelvis
ishockey, fotboll, bad och bandy, även om beslut om nyinvesteringar är fattade.
Även om det är välkommet med nya fina anläggningar så innebär förstås investeringar ökade
kostnader. I Uppsala med ett relativt svagt näringsliv har kommunen därför valt att ta ett
relativt stort ansvar för dessa nya kostnader.
Det är dock ytterst viktigt att kommunen gör allt för att engagera näringslivet i de här
processerna och även ge idrottsklubbarna ett större ansvar för de anläggningar de nyttjar. I en
expansiv stad som Uppsala är det även viktigt att ta tillfället i akt att låta aktörer inom
byggsektorn göra investeringar i idrottsinfrastrukturen i samband med byggnation av nya
bostäder. Majoriteten har själva uttalat ambitionen att mer gynna de föreningar som själva
äger och / eller driver sina anläggningar, i samband med att principerna (och nivåerna) för
markeringsavgifterna förändrats.
Om man tittar på några aktuella projekt så har vi under senare år sett ett stort antal projekt på
detta område i Uppsala. IFU Arena för innebandy och friidrott, Relitahallen för bandy, nya
multihallar på Fyrishov för en mängd sporter, USIF arena i Valsätra. Samtidigt pågår
planering och beslut är fattade när det gäller Nya Studenternas (fotboll), Fyrishov (simning
mm), Uppsala Eventcenter (is-sporter mm), Friidrottsanläggning på Gränby Sportfält med
mera.
Under Alliansens ledning fanns en stark ambition att engagera fristående aktörer i samband
med stora investeringar. Goda exempel finns. Relitahallen byggdes exempelvis snabbt och till
en låg kostnad tack vare kompetens och engagemang inom bandy-rörelsen. IFU Arena ägs
och drivs av ett fristående bolag där idrottsklubbarna är huvudmän (kommunen borgade för
lånet på 314 mnkr). Uppsala Eventcenter är också ett projekt där det är tänkt att näringslivet
ska ha en stor del i investering och framtida ägande och drift (kommunens insats är satt till
maximalt 350 mnkr).
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Under nuvarande majoritet har dock denna pendel svängt. De beslut om investeringar som är
fattade under denna mandatperiod har nästan uteslutande inneburit att kommunen själv står
för hela investeringen. Nya Studenternas kommer kosta kommunen i runda slängar en halv
miljard kronor (hela investeringen runt 800 miljoner, men då med en del som finaniseras
genom externa hyresintäkter). Beslutet om investering i Fyrishov omfattade 421 miljoner
kronor, till detta kommer även ytterligare investeringar i anläggningen.
Om kommunen kommer fortsätta äga och driva dessa och andra idrottsanläggningar kommer
vi i allt större utsträckning bli en kommunal idrottsbyråkrati. Vi borde i stället se på de goda
exempel som finns, och sprida dessa. Det finns en uppsjö av anläggningar som ägs och / eller
drivs av fristående aktörer, UTK-hallen, Uppsala Bo-service Arena, flera fotbollsklubbar som
Danmarks IF och nu senast Livets Ords IF som kommer rymmas i en ny hall uppfört av
kyrkan. Det borde vara en viktig prioritering för kommunen som aktör inom idrottsområdet
att få fram fler privata initiativ för att avlasta en redan tyngd kommunal ekonomi

Jag vill därför fråga ordförande i Idrotts- och Fritidsnämnden, tillika Sport- och
Rekreationsfastighetsbolaget, kommunalrådet Rickard Malmström (S):
•

Vad har investeringar i nya arenor och idrottsanläggningar under de senaste 15 åren
betytt i ökade kostnader för Uppsala kommun?

•

Vad kommer de planerade kommande investeringarna att medföra i ytterligare ökade
kostnader?

•

Vad gör majoriteteten för att få en större andel av idrottsanläggningarna och arenorna
ägda av klubbar och fristående aktörer?
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