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Kommunfullmäktige 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att vidta åtgärder i 
Boulehallen i Gottsunda  

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 6 november 2017 att Uppsala kommun ska vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med 
motionen avseende antalet personer som får vistas i boulehallen samtidigt och 
tillgänglighetsanpassning av entrén.  
 
Motionen återges som bilaga. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. 
 
Föredragning 
Plan- och byggnadsnämnden genomförde den 17 oktober 2017 ett tillsynsbesök i Gottsunda 
boulehall där det konstaterades att det finns vissa brister i tillgängligheten. Idrotts- och 
fritidsnämnden förelades därför att senast den 31 maj 2018 åtgärda brister rörande 
kontrastmarkeringar av nivåskillnader och att komplettera med ledstänger, justera ett 
trappsteg i domarpodiet och justera belysning för att undvika bländning. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har gett fastighetsägaren Uppsala kommuns fastighets AB 
(UKFAB) i uppdrag att åtgärda de påpekade bristerna. UKFAB har också fått i uppdrag att 
iordningställa och tillgänglighetsanpassa ytterligare en entré, utöver den nuvarande 
huvudentrén till boulehallen. 
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Med hänsyn till gällande brandsskyddsbestämmelser får i dagsläget max 150 personer vistas i 
boulehallen samtidigt. I samband med att lokalerna renoveras efter en tidigare brand kommer 
tekniska åtgärder att genomföras i byggnaden så att antalet personer som samtidigt får vistas i 
Boulehallen kan ökas till 450 stycken. 
 
Det genomförs således redan åtgärder enligt intentionerna i motionen. Motionen är därmed 
besvarad. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Inte aktuellt i ärendet. 
 
 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
Joachim Danielsson   Mats Norrbom 
Stadsdirektör    Stadsbyggnadsdirektör 



Motion om Boulehallen i Gottsunda 

Det går nästan inte en dag utan ett nyhetsinslag eller en forskningsrapport som understryker betydelsen 
av fysisk aktivitet och social samvaro för äldre. Gemenskap är ett mänskligt behov och det krävs för alla 
individers välmående. Därför är det förebyggande arbete som ideella organisationer, kommuner och 
landsting gör ovärderliga. 

I Uppsala erbjuds många aktiviteter för äldre personer. Kulturella, sociala och idrottsliga aktiviteter 
erbjuds av organisationer som SPF, PRO, Senioruniversitetet och studieförbunden. Det finns även rent 
idrottsliga klubbar som har bra verksamhet för äldre. 

En sådan klubb är Uppsala Bouleallians som håller till i Gottsunda Boulehall. 
Boulehallen i Gottsunda är Sveriges största hallar med 16 banor och den lockar äldre boulespelare från 
hela Uppsala. Där anordnas tävlingar och andra event. Placeringen är utmärkt utifrån flera aspekter, men 

framför allt bra ur ett integrationsperspektiv. 

På många sätt fungerar Boulehallen, men om de problem som har påtalats i flera år åtgärdas kan den bli 
ännu bättre. Tillåtet antal personer som får vistas i hallen behöver ökas från dagens 100 personer. 
Dagens maxgräns är satt utan hänsyn till brand- och skyddsfrågor och är mycket låg i relation till yta, 
utrynnningsvägar och brandskyddsmyndighetens riktlinjer. En gräns kring 400 personer ter sig mer rimlig. 
Om maxantalet personer som samtidigt får vistas i hallen ökas kan hallen användas mycket mer och 
äldre får fler möjligheter till fysisk aktivitet och social gemenskap. Det ger också större möjligheter att 
jobba mer generationsöverskridande mellan äldre och ungdomar, vilket Boulealliansens styrelse och 
medlemmar gärna vill. De vill ta ett större ansvar för stadsdelen Gottsunda och det borde kommunen 
underlätta, inte försvåra. 

Viktigt är också att den entre som används inte är tillgänglighetsanpassad och därför strider mot 
tillgänglighetslagstiftn ingen och kommunens intentioner om tillgänglighet och delaktighet. Huvudentrén, 
som inte används till följd av främst inbrott och skadegörelse, är tillgänglighetsanpassad, men den 
anvisade entrén som skall användas är det inte. Därför är det mycket angeläget att så fort som möjligt 
iordningställa en tillgänglig entre för att möjliggöra för personer med rörelsenedsättning att delta på 
samma villkor som andra. Entrén i sin helhet borde dessutom anpassas avseende funktion, säkerhet och 
allmänna krav. Även om huvudentrén skulle säkras utifrån inbrott och trygghetsperspektiv så måste en 
utrymningsdörr, som den nuvarande entrén egentligen är, vara tillgänglighetsanpassad. 

Mot denna bakgrund yrkar Liberalerna: 

Att nödvändiga åtgärder vidtas i enlighet med motionen avseende antalet personer som får vistas i 
lokalen samtidigt och tillgänglighetsanpassning av entrén. 

Mohamad Hassan (L) 

Liberalerna 
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