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Kommunstyrelsen 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att iordningställa 
Ekebydalen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
Ärendet 
Mohamad Hassan (L), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 
oktober 2016, att Ekebydalens fotbollsområde, i samråd med föreningarna, snarast förses med 
paviljonger som erbjuder möjlighet till omklädningsrum, duschar, toalett, kansli och förråd. 
 
Motionen återges som bilaga 1. 
 
Nämndbehandling  
Idrotts- och fritidsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde den 27 september och 
föreslår att motionen besvaras med föredragningen i ärendet. Förvaltningens föredragning 
sammanfaller med föredragningen nedan. Gentemot beslutet avgav ledamöterna för (L) och 
(C) reservation till förmån för bifall till motionen. Protokollsutdrag återges som bilaga 2. 
 
Föredragning 
Ekebydalens sportfält består av tre stycken fullstora fotbollsplaner, varav en är försedd med 
konstgräs och övriga har naturgräs. Dessutom finns en mindre naturgräsplan. I närområdet 
finns även planerna vid Ekebyvallen. Området är underförsörjt med omklädningsutrymmen, 
duschmöjligheter, domarrum, publikservice såsom kiosk, servering och åskådarläktare. 
 
Planeringen för utveckling av Ekebydalens sportfält har ingått som en del av det nu avbrutna 
arbetet med planprogram för exploatering i angränsande område. 
 
Under innevarande år genomförs mindre åtgärder som att ställa dit mobila toaletter och 
installera ett tappställe för dricksvatten. Åtgärder utöver detta är inte prioriterade inom 
nämndens budget för innevarande år. 
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Motionen anger därutöver att det ska finnas kansliutrymmen i de lokaler som tillförs. 
Kommunen tar inte ansvar för att försörja föreningar med kanslilokaler. De enda tillfällen då 
kanslilokaler kan tillhandahållas i en anläggning är i de fall det finns befintliga utrymmen som 
inte behövs för idrott, ombyte, dusch eller förråd. En mer genomgripande planering för 
området kan dock samordnas med föreningarnas behov av kansli och hemvist även om dessa 
inte kommer bekostas av kommunen. 
 
Under innevarande år vidtas, som ovan nämnts, åtgärder i Ekebydalen för att anläggningen 
bättre ska kunna utnyttas av föreningar. Någon större förändring planeras för närvarande inte. 
Idrotts- och fritidsnämnden prioriterar varje år de åtgärdar som ska vidtas. Ekebydalen är ett 
av många områden vars behov bedöms i nämndens planering. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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111. 
Liberalerna 

Motion om att iordningsställa Ekebydalen 

I kölvattnet av diskussionerna om en eventuell flytt av ett elitlag i fotboll till Uppsala har många 

föreningar reagerat starkt. Reaktionerna har mestadels handlat om att befintliga Uppsalaföreningar 

redan idag saknar nödvändig infrastruktur och att det blir svårt att välkomna ett elitlag när 

breddidrotten inte har anläggningar som fungerar fullt ut. 

En av centrala Uppsalas största föreningar, Uppsala IF, med cirka 700 flickor och pojkar aktiva i 

ungdomsfotbollen, bedriver sedan många år en lovordad verksamhet i Ekebydalen. Trots avsaknad av 

omklädningsrum, toaletter, duschar och förråd har föreningen kunnat bedriva en mycket bra 

verksamhet. Det kan vi tacka ledarna och de aktiva föräldrarna för. Vi kan också tacka barnen som 

har stått ut med bristerna och lirat fotboll under jämförelsevis ojämlika förutsättningar. Kommunen 

borde redan ha iordningsställt Ekebydalen som ett idrottsområde. En detaljplan borde ha tagits fram 

för att säkerställa områdets tillgång till idrott och lek. Tyvärr är detaljplanen försenad och de 

idrottsföreningar som idag väntar på att det ska hända något, kan i dagsläget tyvärr se fram mot 

ytterligare år med bristande infrastruktur, barn som behöver byta om i buskarna och låna toaletterna 

på närliggande restauranger, caféer, affärer eller privata hem. 

I Liberalerna är vi självkritiska för att en detaljplan inte togs fram under vår tid vid makten. Vi borde 

ha varit mer enträgna och envisa. För att nu ge föreningarna bättre förutsättningar vill vi att en 

detaljplan snarast ska tas fram med utgångspunkten att Ekebydalen ska förbli en idrottsoas i Ekeby-

och Flogsta-området. Processen med detaljplanen kan ta flera år och därför vill vi i Liberalerna i 

väntan på detta använda oss av tillfälliga bygglov för att säkerställa att föreningarna har tillgång till 

det mest grundläggande, nämligen omklädningsrum, toalett och dusch samt förråd. Sådana tillfälliga 

infrastrukturlösningar kan återanvändas när detaljplanen är klar och området ska bebyggas med 

permanenta lösningar. Behoven av sådana paviljonger finns på fler ställen i Uppsala. 

Mot denna bakgrund yrkar Liberalerna: 

Att Ekebydalens fotbollsområde, i samråd med föreningarna, snarast förses med paviljonger som 

erbjuder möjlighet till omklädningsrum, duschar, toalett, kansli och förråd. 
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Beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Karin Lawenius (L), Erik Forss (L) och Mikael Eriksson (C) reserverar sig till förmån för 
Karin Lawenius yrkande. 

Ärendet 
Förslag till skrivelse föreligger 2017-09-18 från förvaltningen. 

Mohamad Hassan (L), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 
oktober 2016, att Ekebydalens fotbollsområde, i samråd med föreningarna, snarast förses med 
paviljonger som erbjuder möjlighet till omklädningsrum, duschar, toalett, kansli och förråd. 

Yrkanden 
Ordföranden Rickard Malmström (MP) yrkar med stöd av Loa Mothata (S) bifall till liggande 
förslag. 

Karin Lawenius (L) yrkar att idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner bifall för eget yrkande. 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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