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Idrott- och fritidsnämnden 

Skrivelse från Alliansen i idrotts- och fritidsnämnden med förslag 
på olika åtgärder i Gottsunda vintern 2017 

Förslag till beslut 
Idrotts-  och fritidsnämnden föreslås besluta 

att anta förvaltningens tjänstehandling som svar på Alliansens skrivelse 

Sammanfattning 
Som svar på Alliansen i idrotts och fritidsnämndens skrivelse om att nämnden ska skapa 
anläggningar för vinteridrott för att kompensera bortfallet av de två nedbrunna idrottshallarna 
i Gottsunda planeras en inhyrning av Svandamshallama med två iordningställda idrottsytor. 
Härigenom skapas en lösning som minskar effekten för föreningarna av bortfallet av de två 
hallarna 

Ärendet 
Alliansen i idrotts och fritidsnämnden föreslår i en skrivelse (bilaga) att iordningställa en 
isyta i anslutning till Gottsunda centrum och att på den ge möjligheter till olika aktiviteter. 
Som alternativ anges andra möjliga satsningar på infrastruktur för vinteridrott i Gottsunda. 
För att finansiera föreslås att använda medel som avsatts för att hyra idrottshallarna i 
Gottsunda Boule och bollhall, men som inte nyttjas då hallarna är obrukbara p.g.a. branden i 
anläggningen. 

Branden i Gottsunda boule och bollhall har inneburit att två av tre idrottshallar i Gottsunda är 
obrukbara, vilket drabbar såväl den organiserade föreningsidrotten liksom skolidrotten. I 
dagsläget oklart för hur lång tid. 

Skolan har fått planera om och tvingas i så stor utsträckning som möjligt ha 
idrottsundervisning i den kvarvarande idrottshallen, som med en ridåvägg kan delas i två 
mindre salar. 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se  
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På fritiden har hallarna i Gottsunda i stor utsträckning använts av handbollen, en idrott som 
under senare år vuxit i omfattning i hela Uppsala. Det är angeläget att så långt som möjligt 
minska effekten på föreningarna som planerat att kunna ha en stor del av sin verksamhet i 
Gottsunda boule och bollhall. 

Därför har förvaltningen tagit fram ett förslag om att hyra Svandammshallama med två planer 
för bollsporter, framförallt handboll. Årshyran för inhyrningen av Svandamshallama är 1,6 
miljoner kr. Utöver det bedömer förvaltningen att det återstående utrymmet inte medger 
någon särskild satsning på vinteridrott i Gottsunda. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Förvaltningsdirektör 
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Alliansen i IFN vill genom denna skrivelse väcka ett ärende på 
nämndmötet 27 september 2017 med förslag på olika åtgärder i 
Gottsunda vinter 2017. 

Bakgrund 
Natten mot den 1:a januari 2017 brann Boule & Bollhallen i Gottsunda. Boulehallen, som 
bara var rök-skadad, har kunnat saneras medan bollhallarna var bortom räddning. Idrotts- och 
Fritidsnämnden har under 2017 därför inte kunnat hyra in några tider i bollhallama, och har 
därmed inte heller betala någon hyra. 

Enligt information presenterat muntligt på Idrotts- och Fritidsnämndens arbetsutskott den 18:e 
september innebär det att budgeterade medel om 2,2 miljoner för idrottsinfrastruktur i 
Gottsunda inte har använts. Detta vid en tidpunkt då meningsfull sysselsättning och positiva 
förebilder behövs mer än någonsin. 

Yrkande 
Alliansen yrkar på att idrotts- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen; 
att— för upp till men inte över 2,2 miljoner kronor, skyndsamt utreda och genomföra 
anläggning av konstfrusna isytor för kontåkning, skridskoträning, bandy, etc. (i första hand) 
på parkering framför Gottsunda Centrum och, om vädret så tillåter, göra dem tillgängliga för 
föreningar och allmänhet från första advent (3:e december) till nyårsafton. 

— att vid isytoma uppföra ljudanläggning anpassad för konståkningens behov, belysning så att 
isarna kan användas på kvällstid, samt läktare för åskådare. 

— att samverka med fritidsbanken i Gottsunda för att ge så många som möjligt chans utnyttja 
isarna. 

— att samverka med skolor och föreningar så att tävling, träning, och prova-på-verksamhet i 
flera issporter ska kunna genomföras. 

— att samverka med föreningar och organisationer för att marknadsföra och genomföra 
tävlingar, uppvisningar, och turneringar i flera issporter. 



ABIAN2N 
sq7n 

11110 3 
Liberalerna Nrittåerrolindnru 

— att särskilt iaktta ett jämställdhetsperspektiv i planering och genomförande. 

— att aktivt säkerställa att verksamheten är trygg för deltagare och åskådare. 

Eftersom vi ber förvaltningen att arbeta mot en snäv deadline, yrkar vi också på att idrotts-
och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen 

— att om iordningställande av isytor vid Gottsunda centrum efter utredning visar sig vara 
mycket svårt eller omöjligt att genomföra, till nämndens novembersammanträde återkomma 
med alternativa infrastruktursinitivativ för vinteridrott i södra Uppsala, som t.ex. anläggning 
av konstsnöskidspår på Gottsundagipen eller vid Sunnerstaåsens friluftsområde. 
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