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Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
För ett år sedan bestämde sig den borgerliga alliansen för att konkurrensutsätta Sunnerstastugan.
Verksamheten, som består av bland annat skid- och
löpspår, kanot och kajak, gym, boule och café,
hade dittills bedrivits av Friluftsfrämjandet. I upphandlingen var dock en ideell förening som Friluftsfrämjandet chanslös. UNT rapporterar (201204-04) att Friluftsfrämjandet nu har blivit tvungna
att flytta ut från Sunnerstastugan. Hur det blir med
skidskole-, mulleverksamheten och kajakuthyrningen är oklart. Friluftsfrämjandet har inte fått
några besked från kommunen.
Socialdemokraterna är positiva till de ideella krafterna i Uppsala. Det ideella engagemanget inom
idrott, kultur och fritid går inte att värdera i pengar.
Vi vill att Uppsala kommun ska främja det ideella
engagemanget, inte strypa det.
Svepande privatiseringar som görs utifrån idén att
all verksamhet blir bättre om den konkurrensutsätts
medför problem. Kvalitet och ideella föreningars
engagemang är nyckelfaktorer för Uppsalas fritidsliv. Rapporteringen kring Sunnerstastugan visar att
konkurrensutsättningen har slagit fel och gått ut
över just kvaliteten och det ideella engagemanget.
Ansvaret för att hitta en lösning på problemet är
politiskt.
Med anledning av ovanstående vill vi fråga kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M)
följande:


Anser du att den moderatledda alliansens
konkurrensutsättning av Sunnerstastugan
har fallit väl ut?



29 OKT 2012

Tänker du som ansvarig politiker vidta åtgärder för att den uppskattade fritidsverksamheten vid Sunnerstastugan som skidskolan, mulleverksamheten och kajakuthyrningen inte försvinner som en konsekvens av konkurrensutsättningen?

Uppsala den 12 april 2012
Loa Mothata och Erik Pelling (båda S)
Svar på interpellation
Ideella föreningars engagemang är en central
del i ett fungerande samhälle och i Upp-sala
kommuns fritids- och friluftsliv. Alliansen driver en aktiv politik för att underlätta för ideella
krafters fortlevnad och utveckling. Alliansens
mål med all konkurrensutsättning är att öka
kreativiteten, effektiviteten och kvaliteten. När
fler får vara delaktiga i att leverera efterfrågade
tjänster och service stärks samhället och delaktigheten ökar samtidigt som kvaliteten och
tillgängligheten förbättras eller effektiviteten
ökar.
Friluftsfrämjandet har driftat Sunnerstastugan
under en längre tid. Under hösten 2010 beslutades att driften skulle kon-kurrensutsättas och att
den aktör som lämnade den bästa verksamhetsbeskrivningen med gott helhetsintryck skulle
till-delas kontrakt för att driva Sunnerstastugan
vidare. Information om detta lämnades till Friluftsfrämjandet under hösten 2010. Under hösten 2010 tecknades ett avtal med Friluftsfrämjandet om att de skulle drifta Sunnerstastugan
fram till 30 april 2012, då den som vann upphandlingen skulle ta över driften. Vi hade gärna
sett att även Fri-luftsfrämjandet hade lämnat
anbud och velat fortsätta driva Sunnerstastugan.
Anser vi att konkurrensutsättningen av Sunnerstastugan fallit väl ut?
Svaret är ja. När en upphandling har genomförts
vet vi vilka alternativ till fortsatt drift som varit
möjliga. De som tar över driften efter en upphandling förväntas alltid ha det bästa förslaget
för verksamhetens framtid. I det här fallet har
nytänkande premierats liksom möjligheterna att
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driva verk-samheten mot ökad tillgänglighet
och för-bättrad service. Vårt syfte har varit att
all-mänheten i större utsträckning ska få tillgång till och nyttja friluftsverksamheten i området. Detta kommer få positiva effekter inte
minst för Friluftsfrämjandets verksam-heter
med kanotuthyrning, Mulle- och friluftsverksamhet och skidskola. Friluftsfrämjandet är också tillfreds med att inte sköta
driften av stugan framöver.
Tänker vi vidta åtgärder för att fritidsverksamheten vid Sunnerstastugan inte försvinner
som en konsekvens av konkurrensutsättningen?
Nej några åtgärder behöver inte vidtas eftersom
fritidsverksamheterna
vid
Sunnerstastugan kommer att finnas kvar. En kontinuerlig dialog kommer att föras med Friluftsfrämjandet även framöver.
Inger Söderberg (M)
Ordförande Idrotts- och fritidsnämnden

