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Sedan det blev känt att Svenska Basketbollförbundet fr.o.m. säsongen 2012-2013 inte längre ger lag
som spelar basket i högsta ligan dispens för spel på
plastgolv har ansvarigt kommunalråd diskuterat ett
antal förslag, men några konkreta beslut om basketens förutsättningar att bedriva verksamhet i
kommunen har inte tagits. De verksamheter som
avses är elitbasket herr och dam, ungdomsverksamheten Schysst Framtid och basketgymnasiet.
Uppsala Basket har i artiklar, brev till kommunalråden och vid uppvaktningar av ansvarigt kommunalråd redogjort för läget och påtalat att klubbarna
bedriver en långsiktig verksamhet med anställda
spelare, administrativ personal och andra vilket
kräver ett långt planeringsperspektiv. I brev till
kommunalråden har Uppsala Baskets ordförande
hävdat att klubbarna - om ingen lösning inom Uppsala kommun kan åstadkommas - måste träffa avtal
med annan kommun om spel eller upplösa föreningarna. Av brevet framgår även att klubbarna
redan innan sommaren måste säga upp anställningsavtal för spelare och andra medarbetare om
inga åtgärder vidtas.
De synpunkter och farhågor som klubbarna framfört visar att frågan om basketens framtid i Uppsala
befinner sig i ett akut läge. Inför nästa säsong är
frågan om trägolv i A-hallen avgörande för såväl
herr- som dambasketen i Uppsala, men också för
ungdomsverksamheten, för klubbarnas sociala
projekt och för basketinriktningen på idrottsgymnasiet.
Under våren har även medlemmar, supportrar och
publik uppvaktat ansvarigt kommunalråd och överlämnat en namninsamling där de bland annat skriver att de anser att kommunen måste fatta beslut
som gör det möjligt att få se basket på högsta nivå i
Uppsala även i framtiden. De skriver: ”Vi vill se
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våra ligalag Uppsala Basket Herr och Sallén Basket Dam spela och vinna på hemmaplan i Idrottsstaden Uppsala. Vi som är publik och supportrar
till Uppsalas basketlag vill med denna namninsamling rikta en vädjan till Uppsalas politiker från
samtliga partier att snarast fatta beslut som gör
det möjligt för Uppsalaborna att få se ligabasket
spelas på trägolv i Uppsala under nästa säsong
och åren framöver”.
Uppsala kommun har ambitionen att vara en framstående idrottsstad för både bredd- och elitidrott.
Vi vet idag att en investering i idrott lönar sig.
Idrottskvinnor och idrottsmän är positiva förebilder
för barn och unga. I Uppsala Baskets och Sallén
Baskets sociala verksamhet Schysst framtid deltar
flera hundra barn och unga. Den här verksamheten
som under flera år fått kommunala bidrag och som
lovordas av skolorna får svårt att fortsätta om det
inte finns ligabasket med spelare som förebilder i
Uppsala.
Skälen till att Basketförbundet inte längre ger
klubbar dispens för spel på plastgolv är väl kända,
varför vi i denna interpellation inte redogör för
dem. Med denna interpellation efterlyser vi besked
från kommunledningen om kommunen avser att
fatta beslut som innebär att ligabasket kan spelas
på trägolv i Fyrishov fr.o.m. säsongen 2012-2013
eller om även denna arenafråga riskerar att hamna i
en långbänk. Klubbarna, spelare, supportrar och
publik förtjänar ett besked från den borgerliga
kommunledningen.
Att skapa goda förutsättningar för idrottens utveckling i Uppsala har visat sig vara, ett komplicerat
pussel. Men det kan inte vara omöjligt att hitta en
lösning som fungerar för samtliga idrotter som
idag har Fyrishov som sin matcharena.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M)
följande:
 Vilket besked har kommunstyrelsens ordförande att ge till klubbar, spelare och supportrar angående behovet av tränings- och
tävlingsmöjligheter på Fyrishov?
Uppsala den 18 april 2012
Erik Pelling

Svar:
Fråga: Vilket besked har kommunstyrelsens ordförande att ge till klubbar, spelare och supportrar
angående behovet av tränings- och tävlingsmöjligheter i Fyrishov?
Idrotts- och fritidsnämnden har hyrt en del av nya
Rosendalhallen. Hallen kommer att ha trägolv och
i den kan all basketträning genom-föras. Även
många ligamatcher kan äga rum där. Rosendalhallen är dock inte lämplig att bygga om för att klara
ligamatcher med stor publiktillströmning. Dessa
matcher kommer att spelas i Fyrishov. AB Fyrishov har nått en överenskommelse med Uppsala
basket om hur det praktiskt skall gå till. Parterna är
dock inte överens om vilken hyra som skall erläggas. Dessa förhandlingar måste slutföras snarast.
Jag vill också passa på att påminna om att kommunfullmäktige har beslutat om en ny arena i
Gränby som förutom ishockeyarena skall innehålla
en modern basketarena med god publikkapacitet.
Eftersom vi idag inte vet när den kan stå färdig har
andra lösningar varit nödvändiga.
Uppsala den 22 maj 2012
Cecilia Forss
Kommunalråd

