
Fråga till idrotts- och fritidsnämndens ordförande Rickard Malmström 
 
Sirius träningsförutsättningar 
 
Sirius har i sina förberedelser inför den allsvenska starten tvingats ställa in träningar för att 
kommunen inte skött sina åtaganden avseende värme och skötsel av planer. Skötseln av 
konstgräset och Lötens IP sköts av Uppsala kommun och Sport- och rekreationsfastigheter 
AB ansvarar för planvärmen, något som inte alltid fungerat när laget ska träna inför 
allsvenskan.  
 
 
Tycker idrotts- och fritidsnämndens ordförande att detta är värdigt idrottsstaden Uppsala? 
 
 
 
Markus Lagerquist (M) 
 

 



Fråga till utbildningsnämndens ordförande 

Varför vill ni inte kommunicera ut er politik?  

 
Vid flera tillfällen under de senaste åren har kommunikationen mellan majoriteten i 
utbildningsnämnden och kommunens föräldrar varit bristfällig och även ibland 
kommunikationen med berörd personal ute i verksamheten. Gång på gång fattas beslut på 
politisk nivå eller tjänstemannanivå som påverkar barn, elever och föräldrar, men de som 
berörs av besluten får i bästa fall ofullständig och försenad information. 
 
Det finns många exempel på förändringar som beslutats, men där kommunikationen om 
effekterna med berörda föräldrar och elever varit otillräcklig. Listan kan göras lång, men 
några exempel är förändringen och av tilläggsbeloppen som påverkat flera elevers skolgång, 
försenat startdatum för Skogtorpets förskola, förändringar i skolvalet och syskonförturen, 
möjligheten att få en förskoleplats, nedläggning av skolor på landsbygden och förändringar i 
strukturersättningen för flera friskolor. Nu senast är det Boländernas förskola som oroliga 
föräldrar hör av sig om då man fått en tidsplan för att pedagogiken förändras, men inte vad 
den nya pedagogiken innebär. Omställningen verkar pågå och föräldrarna har under hösten 
2016 och början av 2017 efterfrågat information om vad förändringen innebär, men upplever 
inte att de får tillräckliga svar från ansvariga personer i verksamheten. 
 
Uppsalas föräldrar upplever att de inte får tillgång till information, svar på sina frågor eller 
gehör för sin oro. Därför ställer jag nu frågan till utbildningsnämndens ordförande, Caroline 
Hoffstedt (S): 
 
Hur vill utbildningsnämndens ordförande förbättra den löpande dialogen och 
kommunikationen vid förändringar?  

Christopher Lagerqvist (M) 

 



Fråga till plan- och byggnadsnämndens ordförande Erik Pelling (S) 
 
Planprogram för Marielund 
 
Nationellt har den rödgröna regeringen tittat på nya områden att exploatera för att hantera den 
rådande bostadsbristen i landet och en samordnare har tillsatts för att identifiera lämpliga 
områden. På alla plan är man överens om att bostadsbristen hämmar Sveriges utveckling. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2012 att uppdra till plan- och byggnadsnämnden att 
genomföra programarbete för utredningsområdet i Marielund och en enig plan- och 
byggnadsnämnd tog beslut om att påbörja programarbetet i mars 2012. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott fick under slutet av 2015 information om att arbetet var på gång, men sedan dess 
har planerna gått i stå. Marielund är ett område som är lämpligt att utveckla, förutsättningarna 
finns på plats och det finns en aktiv markägargrupp som väntar på besked. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har lagt ner mycket tid och resurser på programarbetet. Detta 
arbetet har nu pågått i 5 år.  
 
När kommer planprogrammet för Marielund och Hallkved fram för antagande? 
 
Therez Olsson (M) 
 

 


