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Kommunfullmäktige  

Interpellation av Madeleine Andersson (M) om att Uppsalas 
föreningsliv ska vara tillgängligt för alla 
I januari i år återkom ärendet angående nya taxor och avgifter inom idrotts- och 
fritidsnämndensområde efter att ha återremitterats från i slutet på 2016. Detta förslag gick 
igenom i nämnden och på kommunstyrelsens sammanträde i februari beslutades att drastiskt 
höja markeringsavgifterna. Detta är något som bland annat Moderaterna stått kritiska till och 
reserverat sig mot. Det är av vikt att kontinuerligt överse bidragsregler så att de uppnår rätt 
syfte och största möjliga effekt. Även om beslutet hade en ansats i att bättre fördela 
föreningsbidrag så slår det fel. Tillsammans med höjda parkeringsavgifter innebär detta att 
flertalet av våra unga Uppsalabor inte kommer att ges samma möjlighet att delta i 
föreningslivet som deras klasskompisar med andra ekonomiska förutsättningar från hemmet. 
 
För att ge ett tydligt exempel så finns t.ex. ishockeylaget Almtuna IS Team 08 som består av 
killar och tjejer i åldrarna 8-10år. De är 52st barn och har ca 12st tränare på is per träning 
inklusive materialare. Parkeringsavgifterna för tränarna är 12st x 380kr x 10mån = 45600kr. 
Detta innebär 877kr per barn och år för tränarnas och materialarnas parkering vid träning och 
match. Till detta så dubbleras från 1 juli 2017 markeringsavgiften från 80kr till 160kr. Barnen 
i Almtuna IS Team 08 har 3st pass i veckan, 40 veckor om året. Detta innebär 19200kr per år 
totalt eller 369kr per barn. Tillsammans med tränarnas parkeringsavgifter innebär detta 
1246kr per barn. 
 
Utöver detta tillkommer föräldrarnas parkeringsavgift. Barnens 3st pass per vecka å 2,5h och 
9kr i timmen för parkering ger 67.50kr vilket blir 2700kr på 40 veckor. För föräldrarna som 
närvarar kostar det ca 3577kr i parkeringsavgift för ett barn att spela ishockey i Gränby 
Uppsala. Då det saknas förråd för barnens utrustning är det i princip nödvändigt med bil till 
och från träning och match. För många föräldrar finns då endast två alternativ kvar. Att lämna 
av barnen och låta ledarna ta hand om dem eller att sluta. Frågan är bara hur många som 
slutar.. Oro har uttryckts från såväl föräldrar till föreningsaktiva barn och t.ex. Andreas 
Klingberg, klubbchef Almtuna. Vilka barn är det som kommer kunna spela ishockey, bandy 
och åka konståkning? 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga Rickard Malmström:  

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



 
• Är ni medvetna om vad den enskilde kommer behöva betala? 

 
• Hur säkerställs att alla unga oavsett socioekonomisk bakgrund har möjlighet till att 

delta i föreningslivet? 
 

Madeleine Andersson (M) 
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