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Motion av Erik Pelling (S) och Rahima Ortac (S) om att utveckla 
Gränbyparken 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  uppdra till fritids- och naturvårdsnämnden att inom ramen för det pågående arbetet med      
       Gränbyparken och Gränbysportfält utreda och konsekvensbeskriva möjligheterna att  
       inrymma ett naturbad, samt 
 
att  därmed besvara motionen.  
 
Sammanfattning 
Erik Pelling och Rahima Ortac har i en motion föreslagit att Gränbyparken utvecklas till en 
mötesplats för Gränby med ett sammanhållet park- och friluftsområde för idrott, lek och bad. 
Berörda nämnder anser att motionens intentioner i väsentlig del ligger i linje med redan 
upprättade planer, program och tagna beslut och därmed den utveckling som bör ske. 
 
Ärendet 
Erik Pelling och Rahima Ortac har i motion, väckt den 12 december 2010, föreslagit att 
kommunfullmäktige uppdrar till fritids- och naturvårdsnämnden att i samråd med berörda 
parter utveckla Gränbyparken, Gränby sportfält och 4Hgården med dess betesmarker till ett 
sammanhållet park- och friluftsområde för idrott, lek och bad. Motionen återges i bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen är remitterad till fritids- och naturvårdsnämnden (FNN), bilaga 2, och 
fastighetsnämnden (FSN), bilaga 3.  
 
FNN anser att redan upprättade planer, program och tagna beslut ligger i linje med motionens 
intentioner och därmed den utveckling som ska ske i området. Nämnden finner också frågan 
om naturbad intressant men vill med hänsyn till de osäkerheter som råder avseende Uppsala 
Arena och vilka konsekvenser detta får för Gränbyparken, att frågan om naturbad utreds i 
särskild ordning innan man kan vidareutveckla idén i de pågående planerna. 
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FSN anger att detaljplaneprogram för Gränby centrum och arena ger riktlinjerna för den 
fortsatta detaljplaneprocessen och att en större förändring av sportfältet och Gränbyparken 
pågår och planeras i ett långsiktigt projekt. FSN är positiv till att exploateringsmedel avsätts 
för utveckling av Gränbyparken i takt med att exploateringsprojekt aktualiseras i närområdet 
men tror inte att området kan finansieras enbart via exploateringsmedel. Mot bakgrund av 
detta anser nämnden att investeringsmedel bör avsättas i ansvarig nämnds budget för att skapa 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar genomförandeplanering. 
 
Föredragning 
Kommunstyrelsen anser i likhet med remissinstanserna att redan upprättade planer, program 
och tagna beslut ligger i linje med motionens intentioner. Styrelsen föreslår att möjligheterna 
till ett naturbad i Gränbyparken studeras och prövas inom ramen för den pågående 
planeringen därför att Uppsala har få naturbad. .   
 
Ekonomiska konsekvenser 
I uppdraget ingår att beskriva de ekonomiska konsekvenserna. Fritids- och 
naturvårdsnämnden har att bedöma möjligheterna att inrymma dessa inom sina ramar och 
även väga detta gentemot andra angelägna projekt. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 
 
   
 
  


































