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WC& KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

§ 19 

Motion av Mohamad Hassan (L) om mark till föreningslokaler 
KSN-2017-0502 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen enligt föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Yrkande 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Mohammad Hassan (L) föreslår i motion väckt vid sammanträde den 30 januari 2017 att Uppsala 
kommun ur ett långsiktigt exploateringsperspektiv inventerar strategisk intressanta markområden som 
inte är direkt lämpade för bostäder, handel eller kontor men som kan vikas åt föreningar och 
organisationer. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 januari 2018. 
Arbetsutskottets har tillstyrkt förslaget den 30 januari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

KF 11 26 feb 2018
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-07 

Bergius, 13:00 — 15:30 

Marlene Burwick (S), Ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice 
ordf 
Erik Pelling (S) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Loa Mothata (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Linda Eskilsson (MP) 
Hanna Mörck (V) 
Therez Olsson (M) 
Rikard Sparby (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 

Ersättare: Gustaf Lantz (S) 
Eva Christiemin (S) 
Johan Lundqvist (MP) 
Daniel Rogozinski (V) 
Anne Lennartsson (C) 
Carolina Bringbom (M) 
Markus Lagerquist (M) 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör. Åsa 
Nilsson Bjervner, stabschef. Lena Grapp, stadsjurist. Ola Hägglund, ekonomidirektör. 
Marika Nordwall, kommunikationsdirektör. Erik Boman, presschef. Ingela Hagström, 
avdelningschef. Anders Fridborg, säkerhetschef. Susanne Eriksson, politisk stabschef 
(S). Sara Persson, pol sek (M), Joachim Holmertz, pol sek (C). Helena Hedman 
Skoglund, pol sek (L). xx, pol sek (KD). 

Fredrik Ahlstedt (M) Paragrafer: 1 - 23 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kommunledningskontoret den 14 februari 2018. 

TrtAtA,\X, 
arlene Burwidk (S , ordförande Fredrik Ahlstedt (M), justera 'e 

C 

Ingela 'Persson, sekreterare 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kommunstyrelsen 
2018-02-07 Sista dag att överklaga: 2018-02-07 

Anslaget tas ner: 

www.uppsala.se  och kommunledningskontoret 

i C-Pp 
Ingela Persson, kommunsekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 



 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 

 

Handläggare 
Hedberg Sebastian 
 

Datum 
2017-01-09 

Diarienummer 
KSN-2017-0502 

 
  

 
Kommunfullmäktige 

Motion av Mohamad Hassan (L) om mark till föreningslokaler 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen enligt föredragningen i ärendet. 
 
Ärendet 
Mohammad Hassan (L) föreslår i motion väckt vid sammanträde den 30 januari 2017 att  
Uppsala kommun ur ett långsiktigt exploateringsperspektiv inventerar strategisk intressanta 
markområden som inte är direkt lämpade för bostäder, handel eller kontor men som kan vikas 
åt föreningar och organisationer. 
 
Motionen bilägges. 
 
Föredragning 
Uppsala kommun tar ansvar för att bidra till bästa möjliga förutsättningar för Uppsalabornas 
möjligheter att ägna sig åt en aktiv och utvecklande fritid genom planering och utformning av 
de fysiska förutsättningarna så som det offentliga rummet, anläggningar och lokaler för idrott 
och andra fritidsaktiviteter. Men också genom stöd till och samverkan med andra aktörers 
möjlighet att erbjuda platser för idrott och fritid. 
 
I Uppsala kommuns Idrotts- och fritidspolitiska program slog kommunfullmäktige år 2015 
fast att i den långsiktiga anläggningsförsörjningen i kommunen beakta behovet av särskilda 
platser/anläggningar för allmänhetens egenorganiserade idrotts- och fritidsaktiviteter. 
Programmet säger vidare att kommunen alltid ska sträva efter att stimulera lösningar som 
innebär samordningsfördelar som leder till hög nyttjandegrad och energieffektiva 
anläggningar. 
 
Under 2018 kommer en fördjupad uppföljning av programmet att genomföras vilket bland 
annat kommer visa hur uppsalaborna ser på tillgången till lokaler för föreningslivet samt på 
möjligheterna för privatpersoner att kunna utöva sina fritidsintressen. 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

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

www.uppsala.se 
 



Viljan att tillgodose allmänheten med ytor och lokaler återfinns även i Översiktsplan 2016 där 
det slås fast att kommunen ska säkerställa att ytor och funktioner som ger närhet i vardagen, 
där bland annat platser för föreningsliv värnas och tillkommer vid komplettering och 
omvandling av stadsbyggden.  
 
I Mål och Budget 2017 – 19 finns vidare ett uppdrag att samordna användning och 
marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar. Uppdraget hanteras av 
stadsbyggnadsförvaltningen.  
 
Således är arbetet med att inventera behovet av och tillgången till lokaler för föreningsliv och 
allmänheten redan igång. Resultatet kommer att beaktas vid framtida fysisk planering. 
Det är ofta är inte tillgången till mark som är den primära svårigheten, utan 
idrottsföreningarnas ekonomiska resurser sätter också gränser. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Mats Norrbom 
Stadsdirektör    Stadsbyggnadsdirektör 
 
 



Motion av Mohamad Hassan (L) om mark till föreningslokaler 

Många föreningar och organisationer i Uppsala saknar en riktigt hemvist. De finns i tillfälliga lokaler eller 
anläggningar som försvårar deras möjlighet att utöva sin kärnverksamhet. Mycket tid ägnas åt att flytta 
material mellan olika platser/lokaler i stället för att låta tiden gå till föreningens huvudsakliga uppgift, att 
ha olika aktiviteter eller driva frågor. Kommunen har inte resurser att på egen hand, via egna 
investeringar, lösa lokalfrågan. Samtidigt finns flera föreningar och organisationer som aktivt jobbar för 
att hitta finansiering för att bygga och förvalta sina egna lokaler. Det kan handla om interna insamlingar 
eller nationella bidrag som möjliggör för föreningarna att själva finansiera och bygga lokaler. En svårighet 
i det hela är dock att hitta mark som passar för föreningarnas olika behov och verksamheter. Om 
Uppsala kommun tar fram en lista över strategisk intressanta områden som inte är direkt lämpade för 
bostäder eller kontor men som kan användas åt föreningar och organisationer så underlättar vi för alla 
föreningar och organisationer att bygga egna lokaler med minimalt stöd från det offentliga. En sådan 
lösning gynnar alla i vår kommun.   

Mot denna bakgrund yrkar Liberalerna: 

Att Uppsala kommun ur ett långsiktigt exploateringsperspektiv inventerar strategisk intressanta 
markområden som inte är direkt lämpade för bostäder, handel eller kontor men som kan vikas åt 
föreningar och organisationer. 

 

Mohamad Hassan (L) 
Kommunalråd  
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