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KOMMUNFULLMÄKTIGE
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-25

Plats och tid:

Uppsala Konsert & Kongress, sal B, 13:15 - 22.00.

Presidium:

Eva Edwardsson (L), ordförande
Carl Lindberg (S), 1:e vice ordförande
Magnus Åkeiman (M) 2:e vice ordförande

Övriga
deltagare:

Lars Niska, kommunsekreterare
John Hammar, nämndsekreterare

Utses att justera:

Asal Gohari (S) och Jonas Petersson (C)

Justeringens
plats och tid:

Stationsgatan 12, den 1 april 2019.

Ledamöter
och ersättare:

Redovisas i bilaga 1.

Paragrafer:

95 - 130

Underskrifter:
Eva Edwardsson, ordförande
14/1e7

as Petersson (C), justerare
ANSLAG/BEVIS
Organ:
Datum:
Anslag sätts upp:
Protokollet finns
tillgängligt på:
Underskrift:

Asal Gohari, justerare
John Hammar, sekreterare

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens
anslagstavla.
Kommunfullmäktige
2019-03-25
Sista dag att överklaga: cl-c) q - 21eAnslaget tas ner:
www.uppsala.se och

ZU/4-09-32_

Närvarolista Uppsala kommunfullmäktige 2019-03-25, bilaga 1
Närvarande ledamöter:
Erik Pelling (S)
Caroline Hoffstedt (S)
Eva Christiernin (S)
Peter Gustavsson (S)
Asal Gohari (S)
Ulrik Wärnsberg (S)
Inga-Lill Sjöblom (S)
Klas-Heiman Lundgren (S)
Agneta Gille (S)
Carl Lindberg (S)
Ylva Stadell (S)
Björn Wall (S)
Hilde Klasson (S)
Mattias Kristenson (S)
Loa Mothata (S)
Rafael Waters (S)
Pavlos Cavelier Bizas (S)
Agneta Erikson (S)
Anders Grönvall (S)
Fredrik Ahlstedt (M)
Christopher Lagerqvist (M)
Marta Obminska (M)
Magnus Åkerman (M)
Cecilia Forss (M)
Markus Lagerquist (M)
Madeleine Andersson (M)
Carolina Bringborn (M)
Anna-Karin Westerlund (M)
Robin Kronvall (M)
Carolina Zanden (M)
Tobias Smedberg (V)
Hanna Victoria Mörck (V)
Karolin Lundström (V)
Edip Akay (V)
Ingela Ekrelius (V)
Magne Björklund (V)
Lalla Andersson (V)
Stefan Hanna (-)
Mattias Johansson (C)
Zahrah Lifvendahl (C)
Jonas Petersson (C)
Diana Zadius (C)
Mats Åhlund (C)
Viviane Obaid (C)
Mohamad Hassan (L)
Helena Hedman Skoglund (L)
Eva Edwardsson (L)
Anders A. Aronsson (L)
Mats Dafnäs (L)
Simon Alm (SD)
David Perez (SD)
Lisen Burmeister (SD)
Linnea Bjuhr (SD)
Rebecka Tyrheim (SD)
Anders Sehlin (SD)

Paragraf

95-113

105-115
112-130

95-122
95-123

111-130

95-123
112-130

113-130
95-113

95-114

Närvarande ledamöter:
Paragraf
105-130
Roger Thelander (SD)
Jonas Segersam (KD)
Sarah Havneraas (KD)
Margit Borgström (KD)
95-113
95-112
Eva Moberg (KD)
Evelina Solem (KD)
Linda Eskilsson (MP)
Rickard Malmström (MP)
Lars Friberg (MP)
Helena NordströmKällström (M2) 95-121
Charles Pylad (MP)
Åsa Strahlemo (MP)
Stina Jansson (Fl)
Lovisa Johansson (Fl)
Tjänstgörande ersättare:
Erik Dagnesj ö (S)
Maria Gauffin Röjestål (S)
Monica Östman (S)
Staffan Yngve (S)
Bedo Kaplan (S)
Kia Solid (S)
Fredrik Hultman (M)
Gunnar Hedberg (M)
Roine Thunberg (M)
Inger Söderberg (M)
Arne Sandemo (M)
Anette Fischer (V)
Per-Olof Forsblom (V)
011e Romlin (C)
Rigmor Stenmark (C)

Paragraf
95-104,
114-130
95-113
114-130
123-130

95-113
95-112,
125-130

95-113,
116-130
116-121
114-120
95-113

Ingmar Jansson (C)
Angelique Prinz Blix (L)
Peter Nordgren (L)
Anders Wallin (L)
Susanne Eriksson (L)
Alexander von Ucketmann (SD) 95-113
Simon Pettersson (SD)
95-101
Christian Hermanson (KD)
114-130
Alexander Oscarsson (KD)
Per Eric Rosen (MP)
121-130

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Patrik Hedlund (S), Dima Sarsour (S), Peder
Granath (S), Joakim Palestro (S), Bekir
Jusufbasic (M), Andrea Karnekvist (V), Artemis
Lumarker (V), Karin Ericsson (C), Kent
Kumpula (SD), Johan Edstav (MP) och Josef
Safady Åslund (Fl).
114-130

JA(
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-25

§ 95

Val av justerare samt tid och plats för justering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Asal Gohari (S) och Jonas Petersson (C) till justerare,
att utse Pavlos Cavelier Bizas (S) och Mats Ahlund (C) till ersättare för justerarna, samt
att justeringen äger rum måndagen den 1 april 2019 klockan 16.30 på Stationsgatan 12.

Justerandes sign

J1r\

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-25

§ 96

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föredragningslistan.

Sammanfattning
Beslutsärenden behandlas från klockan 14.30.

Justerandes sign

/

Utdragsbestyrkande

Lm
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-25

§ 97

Tal med anledning av FN dagen mot rasism
Sara Mohammad från Riksorganisationen GAPF - Glöm aldrig Pela och Fadime - talar inför
kommunfullmäktige med anledning av den internationella dagen mot rasism den 21 mars.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-25

§ 98

Anmälningsärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet.

Förteckning över anmälningsärenden
Protokoll från medaljdelegationens sammanträde den 23 oktober 2018, KSN-2018-2298.
Protokoll från stiftelsen Jälla egendom den 12 februari 2019, KSN-2019-0303.
Protokoll från Svenska Kommun Försäkrings AB styrelsemöte den 28 februari 2019, KSN-2019-0289.
Två rapporter från Mälardalsrådet om Stockholm-Mälarregionens internationella kontakter, KSN2019-0894.

Justerandes sign

,k

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-25

§ 99

Inlämnade frågor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att frågorna får framställas och besvaras vid sammanträdet.

Frågor
Fråga om bergtäkt i Fullerö från Stefan Hanna (-), KSN-2019-0351.
Fråga om fri tillgång till kollektivtrafik från Stefan Hanna (-), KSN-2019-0351.
Fråga om tillgång till trygghetsbostäder från Stefan Hanna (-), KSN-2019-0351.
Fråga om samarbete med Upsala cykelklubb från Stefan Hanna (-), KSN-2019-0351.
Fråga om ny skola i centrum från Fredrik Ahlstedt (M), KSN-2019-0351.
Fråga om trygghetskameror från Fredrik Ahlstedt (M), KSN-2019-0351.
Fråga om banderollplatser från Markus Lagerquist (M), KSN-2019-0351.

Justerandes sign

Å

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-25

§ 100

Inlämnade interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 29
april 2019.

Interpellationer
Interpellation om förskolan i Gåvsta från Roine Thunberg (M), KSN-2019-1181.
Interpellation om behovet av trygghetsbostäder i Uppsala från Rigmor Stenmark (C), KSN-2019-1182.
Interpellation om industriellt byggande för pressade hyror från Magne Björklund (V), KSN-20191183.
Interpellation om att resursbrist hotar byggande av fler LSS-bostäder från Lalla Andersson (V), KSN2019-1184.
Interpellation om brevet om boendesituation för ensamkommande i Uppsala från Stina Jansson (Fl),
KSN-2019-1185.
Interpellation om arbete mot våld och förtryck i namn av heder från Lovisa Johansson (Fl), KSN2019-1186.
Interpellation om att agera mot dålig luftkvalité på Kungsgatan från Tobias Smedberg (V), KSN-20191187.
Interpellation om landsbygdsutveckling från Jonas Segersam (KD), KSN-2019-1188.
Interpellation om lärares administration från Christopher Lagerqvist (M), KSN-2019-1189.
Interpellation om affischering inför matcher och event från Jonas Petersson (C), KSN-2019-1190.
Interpellation om utvecklingen av Hammarskogs friluftsområde från Mattias Johansson (C), KSN2019-1191.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-25

§ 101

Inlämnade motioner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Motion av Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD) om Ekebyboda Skyttehall, KSN-20191192.
Motion av Rigmor Stenmark (C) om fler riktade insatser till seniorer vid Fyrishov, KSN-2019-1193.
Motion av Rigmor Stenmark (C) om subventionerad lunch för seniorer, KSN-2019-1194.
Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om förebyggande stressutbildning för
ökad jämställdhet, KSN-2019-1195.
Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om att införa ett resurscentrum för
jämställdhet i skolan, KSN-2019-1196.
Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om feministiskt självförsvar i skolan,
KSN-2019-1197.
Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om att erbjuda gratis mensskydd till
unga tjejer, KSN-2019-1198.
Motion av Stefan Hanna (-) om långsiktigt samarbetsavtal med Upsala cykelklubb, KSN-2019-1199.
Motion av Stefan Hanna (-) om uppdatering av ordningsregler, KSN-2019-1200.
Motion av Lovisa Johansson (Fl) om att inrätta ett bokkollo, KSN-2019-1201.
Motion av Lovisa Johansson (Fl) och Stina Jansson (Fl) om att införa närvarorätt, KSN-2019-1202.
Motion av Markus Lagerquist (M) om samverkan mellan offentligt och privat för att öka den fysiska
aktiviteten, KSN-2019-1203.
Motion av Carolina Bringborn (M) och Roine Thunberg (M) om center för personer med
funktionsnedsättning, KSN-2019-1204.
Motion av Torbjörn Björlund (V) och Therese Rhann (V) om pedagogpris i vuxenutbildningen, KSN2019-1205.
Motion av Jonas Petersson (C) om förlängning av Flogstaleden till Stenhagen, KSN-2019-1206.
Justerandes sign

tf

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-25

§ 102

Interpellation av 011e Romlin (C) om turistbyråns nedläggning
KSN-2019-0719
011e Romlin (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) som
besvarar densamma.

Anföranden
Anförande hålls av 011e Romlin (C), Erik Pelling (S) och Simon Alm (SD).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-25

§ 103

Interpellation av Stefan Hanna (-) om solenergi
KSN-2019-0720
Stefan Hanna (-) har stället en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) som
besvarar densamma.

Anföranden
Anförande hålls av Stefan Hanna (-), Erik Pelling (S), Magne Björklund (V) och Lars Friberg (MP).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-25

§ 104

Interpellation av Stefan Hanna (-) om ekologisk mat
KSN-2019-0721
Stefan Hanna (-) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).
Interpellationen besvaras av kommunalrådet Helena Nordström Källström (MP).

Anföranden
Anföranden hålls av Stefan Hanna (-), Helena Nordström-Källström (MP), Markus Lagerquist (M),
Lalla Andersson (V), Simon Alm (SD) och Rickard Malmström (MP)

Justerandes si

,[k

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-25

§ 105

Avsägelser och entlediganden
KSN-2019-0453
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Torbjörn Westerlund (SD) från uppdraget som ledamot i gatu- och
samhällsmiljönämnden,
att entlediga Magda Sandgren (V) från uppdraget som ledamot i Räddningsnämnden,
att entlediga Peter Holm (KD) från uppdraget som suppleant i Uppsala Bostadsförmedling AB:s
styrelse,
att entlediga Anders Karlberg (M) från uppdraget som vice ordförande i kommittén för utdelning från
donationsstiftelserna, samt
att entlediga Cecilia Wolkert (MP) från uppdraget som ledamot i Uppsala Kommun Skolfastigheter
ABs styrelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-25

§ 106

Fyllnadsval
KSN-2019-0453
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Per-Arne Skoglund (MP) till nämndeman vid Uppsala tingsrätt,
att utse Agneta Österlund (M) till ledamot tillika vice ordförande i kommittén för utdelning från
donationsstiftelserna,
att utse Brita Hännestrand (V) till ledamot i kommittén för utdelning från donationsstiftelserna, samt
att bordlägga valen av två nämndemän vid Uppsala tingsrätt (MP), en ersättare i kommunstyrelsen
(S), en ersättare i utbildningsnämnden (SD), en ledamot i gatu- och samhällsmiljönämnden (SD), en
ledamot i räddningsnämnden (V), en suppleant i Uppsala bostadsförmedling AB:s styrelse (KD) och
en ledamot i Uppsala Kommun Skolfastigheter AB:s styrelse (MP).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-25

§ 107

Val till Bror Hjorthstiftelsen 2019-2022
KSN-2018-2871
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till auktoriserad revisor utse Karin Fran9ois, samt
att till revisorsersättare utse Per Hammar.

Sammanfattning
Utöver ledamöter, ersättare och lekmannarevisorer ska även en auktoriserad revisor samt en ersättare
till denne utses. Under mandatperioden 2015-2018 var Karin Fran9ois utsedd av kommunen. Hon är
auktoriserad revisor och har meddelat att hon står till förfogande även för mandatperioden 2019-2022.
Förslag på ersättare är Per Hammar, även han auktoriserad revisor. Dessa nomineringar kommer från
Tomas Järliden, museichef Bror Hjorts hus:

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-25

§ 108

Nominering av ledamöter och ersättare i de djurförsöksetiska nämnderna
2019-2023
KSN-2019-0461
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

Sammanfattning
Nya ledamöter och suppleanter i de djurförsöksetiska nämnderna ska utses för perioden 1 juli 2019 till
den 30 juni 2023. Jordbruksverket önskar därför få förslag på personer från Uppsala kommun som kan
utföra uppdraget i de djurförsöksetiska nämnderna. Jordbruksverket kommer utse fyra ordinarie
ledamöter och fyra suppleanter men önskar två namnförslag per plats. Därför föreslås
kommunfullmäktige nominera åtta ledamöter och åtta suppleanter till jordbruksverket.

Justerandes sign

J(A

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-25

§ 109

Val av gode män vid Lantmäteriförrättning 2019-2022
KSN-2019-0122
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att till gode män vid lantmäteriförrättning utse Ylva Stadell (S), Anders A Aronsson (L), Therez
Almerfors (M), och Ingela Ekrelius (V).

Sammanfattning
Länsstyrelsen har beslutat att Uppsala kommun ska utse minst fyra gode män enligt 4 kap § 2
fastighetsbildningslagen (1970:988, FBL), varav minst två med erfarenhet i frågor om
tätortsförhållanden och minst två med erfarenhet i frågor om jordbruks- eller skogsbruksförhållanden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2019-03-25
§ 110

Hantering av insyn vid ekonomiska åtaganden
KSN-2018-3505
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kontakta berörda studentbostadsstiftelser med förslag att stiftelsernas stadgar revideras så att val av
företrädare från Uppsala kommun tas bort med anledning av förändrad grund för kommunens insyn,
att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa rutiner för hur insyn ska ske i organisationer där
kommunen har ett ekonomiskt intresse, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att vid behov utse ombud att företräda kommunen i organisationer där
kommunen har ett ekonomiskt intresse.

Yrkanden
Anders A Aronsson (L) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Sammanfattning
Uppsala kommun har sedan lång tid tillbaka utsett representanter för insyn i organisationer där
kommunen har ett ekonomiskt intresse, framförallt i samband med utställda lån eller
borgensåtaganden. Utifrån ett behov av en mer samordnad organisation kring insynsuppdragen, god
ekonomisk kontroll och ett bättre stöd från tjänstemannaorganisationen till de förtroendevalda föreslås
ett antal förändringar kopplade till insynsuppdragen.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 21 februari 2019.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 6 mars 2019.

Justerandes sign
‘‘'

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2019-03-25

§ 111

Ny anläggning för issporter
KSN-2018-2867
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att uppföra en arena för issporter
med funktionskrav för elithockey på Gränby sportfält inom preliminär investeringsram om 420
miljoner kronor, med färdigställande senast 2023,
att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att återkomma till
kommunstyrelsen för stegvisa beslut i enlighet med Principöverenskommelse för nybyggnation under
genomförandet,
att uppdra till Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB att baserat på behovsanalysen
och en preliminär investeringsram om 63 miljoner kronor genomföra anpassning av befintliga hallar
på Gränby Sportfält successivt under perioden 2019 till 2024,
att beakta investeringarna och de följande konsekvenserna för idrotts- och fritidsnämnden i
kommande års Mål och budget,
att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att i samråd med Uppsala kommun Sport- och
rekreationsfastigheter AB följa nybyggnationen av arenan och anpassningen av befintlig anläggning så
att det möter idrottens behov inom investeringsramen, samt
att med anledning av ovanstående avsluta projektet Uppsala Arena.
Reservationer
Närvarande ledamöter (M) reserverar sig till förmån för Markus Lagerquists (M) yrkanden med
motivering i bilaga A § 111.
Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig till förmån för Jonas Segersams (KD) yrkanden med
motivering i bilaga B § 111.
Stefan Hanna (-) reserverar sig till förmån för Markus Lagerquists (M) yrkanden.
Närvarande ledamöter (C) reserverar sig till förmån för Jonas Peterssons (C) yrkanden med motivering
i bilaga C § 111.
Särskilda yttranden
Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande:
Sverigedemokraterna välkomnar kommunstyrelsens beslut att bygga ut dom befintliga anläggningarna
som finns i Gränby. En eventuell anläggning i Kölen skulle medföra högre kostnader för kommunen i
en tid då dessa medel behöves läggas på välfärden. Vi vill slå vakt om vikten av goda
parkeringsförutsättningar och en god trafikplanering inför utbyggnaden och kommer fortsätta slå vakt
Justerandes si

Utdragsbestyrkande
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om en bilvänlig kommun. En lokalisering vid Gränby sportfält har hela tiden varit vår utgångspunkt
och något som också föreningslivet förordat i vad som efterfrågats från deras sida.
Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga D § 111

Yrkanden
Erik Pelling (S), Markus Lagerquist (M) Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (-), Simon Alm (SD),
Agneta Gille (S), Jonas Petersson (C), Lovisa Johansson (H) och Madeleine Andersson (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Markus Lagerquist (M), med instämmande av Stefan Hanna (-) och Madeleine Andersson (M) yrkar
tillägg med:
(1) att uppdra till KLK att ta fram utkast till ett operatörsavtal syftande till att säkerställa elithockeyns
förutsättningar i den nya isarenan, samt
(2) att uppdra till KLK att ta fram förslag för trafik och parkeringslösning för ett utbyggt Gränby
P"1.

Ilande av Tobias Smedberg (V), yrkar ändring av första att-satsen
1

t- och rekreationsfastigheter AB att uppföra en arena för
ockey i kvarteret Kölen inom preliminär investeringsram om 440
senast 2023,
ned:
(1) att uppdra åt idrotts och fritidsnämnden att säkerställa att individer som faller utanför de binära
könsrollerna har likvärdig tillgång till toaletter och omklädningsrum.
(2) att uppdra åt idrotts- och fritidsnämnden att säkerställa att lokalerna är tillgängliga för rullstol
med hiss, tillgängliga toaletter och fidlt framkomliga lokaler.
Jonas Segersam (KD) yrkar tillägg med:
(1) att uppdra till kornmunledningskontoret att utifrån att Gränby sportfält väljs som plats för
investeringen det görs en ny utredning för att få ner kostnaden för investeringen. Ett alternativ där en
ombyggnation av befintliga hallar görs för ny arena bör tas fram som jämförelse, med komplettering
av ytterligare isytor.
(2) att uppdra till Uppsala Kommun Sport- & Rekreationsfastigheter AB utreda vad det kostar att
isolera och gjuta om ispisterna i A- och B-hallen på Gränby Sportfält i anslutning till om- och
tillbyggnaden av desamma, utifrån att detta kan innebära att det kan göras billigare och med mindre
inverkan på den verksamhet som bedrivs där än vad som annars blir fallet.
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till Markus Lagerquists (M) andra (2) yrkande.
Jonas Petersson (C) yrkar bifall Jonas Segersams (KD) andra (2) tilläggsyrkande.
Karolina Lundström (V) yrkar avslag till Markus Lagerquist (M) tilläggsyrkanden.

Sammanfattning
Uppsala kommun har under en längre tid strävat efter att uppföra en ny anläggning för issporter,
främst ämnad för ishockey och konståkning, som även möter kraven för matcher i elitserie för
ishockey (SBL). På uppdrag av kommunstyrelsen genomfördes under hösten 2018 en utredning kring
j1JJ
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förutsättningarna för uppförande av en anläggning för issporter i syfte att driftsätta en modern
anläggning 2022.
Utifrån utredningens förslag föreslås att Uppsala kommun bygger en arena som rymmer 5 000
åskådare och möter kraven för matcher i elitserie för ishockey. Som placering av arenan föreslås
Gränby sportfält. Vidare föreslås att befintlig isanläggning vid Gränby sportfält byggs om och till för
att på ett bättre sätt möta breddidrottens behov samt även möter konståkningens funktionskrav för att
kunna arrangera svenska och nordiska mästerskap.
Nybyggnation av en issportarena bedöms rymmas i en investeringsram på 420 miljoner kronor. En
om och tillbyggnad av befintlig anläggning vid Gränby sportfålt bedöms rymmas i en investeringsram
på 63 miljoner kronor.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag i att-sats 1 mot Karolin Lundströms (V)
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag i att-sats 2-6 mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer Markus Lagerquists (M) yrkande (1) mot avslag och finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden ställer Markus Lagerquists (M) yrkande (2) mot avslag och finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden ställer Jonas Segersams (KD) yrkande (1) mot avslag och finner att kommunfullmäktige
avslår yrkandet.
Ordföranden ställer Jonas Segersams (KD) yrkande (2) mot avslag och finner att kommunfullmäktige
avslår yrkandet.
Ordföranden ställer Lovisa Johanssons (Fl) yrkande (1) mot avslag och finner att kommunfullmäktige
avslår yrkandet.
Ordföranden ställer Lovisa Johanssons (Fl)) yrkande (2) mot avslag och finner att kommunfullmäktige
avslår yrkandet.

Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 5 mars 2019.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 6 mars 2019.

Justerandes sign
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§ 112

Motion av Jonas Segersam (KD) om trygghetsboenden
KSN-2017-3187
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Segersams (KD) yrkande.
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande att bifalla att-sats 2 och tre i
motionen.

Yrkanden
Jonas Segersam (KD) och Margit Borgström (KD) yrkar bifall till motionen.
Caroline Hoffstedt (S) och Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefan Hanna (-) yrkar bifall till att-satserna 2 och 3 i motionen.

Sammanfattning
Jonas Segersam (KD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11
september 2017 att äldrenämnden får i uppdrag att inventera och för kommunstyrelsen presentera en
bedömning av behovet av vårdboenden och trygghetsboenden framöver. Utifrån den
behovsinventeringen ska kommunstyrelsen få i uppdrag att ta fram en investeringsplan för utbyggnad
av vård- och trygghetsboenden under perioden för gällande översiktsplan. Det gäller såväl att i den
fysiska planeringen som i den ekonomiska investeringsplanen bedöma de ekonomiska konsekvenserna
av det framtida utbyggnadsbehovet. Vidare föreslår motionären att det, utifrån kommunstyrelsens
investeringsplan, i ägardirektivet till Uppsalahem införs ett uppdrag om lämplig volym för nya
trygghetsboenden. Avslutningsvis föreslår motionären att äldrenämnden får i uppdrag att utforma
detaljerna för en äldreboendegaranti för personer över 85 år.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Segersams (KD) med fleras yrkande att
bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 21 februari 2019.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 6 mars 2019.
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§ 113

Motion av Stefan Hanna (-) om ökad trafiksäkerhet i centrala Uppsala
KSN-2017-3193
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Stefan Hanna (-) och närvarande ledamöter (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stefan
Hannas (-) yrkande.
Närvarande ledamöter (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Gunnar Hedbergs (M) yrkande.
Särskilda yttranden
Simon Alm lämnar ett särskilt yttrande:
Sverigedemokraterna välkomnar tankar och ideer om att göra vägarna säkrare, och också göra så
genom smarta lösningar. Det är dock inte helt rätt väg att följa motionen om att på ett ospecificerat
område bygga ett obestämt antal väghinder. Däremot är det helt rätt att fokusera på nya smarta
farthinder, och vi kommer att återkomma med ett förslag om att ersätta traditionella vägbulor och
väggupp med just elektroniska motsvarigheter samt vid fall där nya väghinder ska etableras.
Yrkanden
Stefan Hanna (-) och Jonas Petersson (C) yrkar bifall till motionen.
Rickard Malmström (MP), Hilde Klasson (S) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Gunnar Hedberg (M) yrkar avslag till motionen.
Sammanfattning
Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september
2017 att
- installera dynamiska farthinder på centrala Uppsalas hårdast trafikerade gator
- utvidga gångfartsområdet som ett led i att bland annat försvåra skadeverkningar vid en eventuell
fordonsattack mot gående i centrala Uppsala.
Beslutsgång
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och ställer kommunstyrelsens förslag
mot Stefan Hannas (-) yrkande att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Justerandes si
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Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 19 februari 2019.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 6 mars 2019.

Justerandes sign
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§ 114

Motion av Stefan Hanna (-) om anropsstyrd kollektivtrafik
KSN-2017-3195
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Stefan Hanna (-), närvarande ledamöter (C) och närvarande ledamöter (KD) reserverar sig till förmån
för Stefan Hanna (-) med fleras yrkande.
Särskilda yttranden
Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande:
Sverigedemokraterna ser positivt på att införa anropsstyrd kollektivtrafik, vilket är en fråga vi bevakar
inom ramen för Region Uppsalas kollektivtrafiknämnd. Det viktiga i detta läge är dock inte att
diskutera var man ska börja pröva lösningen, utan det viktiga är att komma igång och därefter skala
upp verksamheten till att möjligen omfatta betydligt större områden än de motionen ringar in.
Anropsstyrd kollektivtrafik behöver just prövas också i ett initialt skede, vilket därefter kan utvärderas
för att skapa analysmaterial för hur fort och hur långt en fortsatt utbyggnad är möjlig.
Yrkanden
Stefan Hanna (-), Lovisa Johansson (Fl), Jonas Petersson (C), och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall
till motionen.
Rickard Malmström (MP) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning
Stefan Hanna (-) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september
2017 att kommunen i samverkan med Region Uppsala ska inleda ett försöksprojekt med anropsstyrd
kollektivtrafik på glesbygden kring Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande att bifalla motionen och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 2 februari 2019.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 6 mars.
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§ 115

Initiativ från kommunrevisionen med anledning av granskning av intern
kontroll
KSN-2019-0668
Kommunrevisionens ordförande Karolina Larfors informerade kommunfullmäktige om
revisionens granskning av kommunstyrelsens, Utbildningsnämndens, Gatu- och
samhällsmiljönämndens, Arbetsmarknadsnämndens, Omsorgsnämndens och Äldrenämndens
arbete med intern kontroll.
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§ 116

Motion av David Perez (SD) om kostnadsfria trygghetslarm
KSN-2017-3197
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

Yrkanden
David Perez (SD) yrkar bifall till motionen.
Caroline Hoffstedt (S), Jonas Segersam (KD) och Markus Lagerquist (M), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning
David Perez (SD) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september
2017 att kommunen ska erbjuda kostnadsfria trygghetslarm för alla över 65 års ålder i kommunen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot David Perez (SD) yrkande att bifalla motionen och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 21 februari 2019.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 6 mars.
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§ 117

Motion av Mia Nordström (C) om nya riktlinjer för mer yta och grönska
mellan husen vid nybyggnation
KSN-2018-3410
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Närvarande ledamöter (C) reserverar sig till förmån för Jonas Petersson (C) med fleras yrkande.
Yrkanden
Jonas Petersson (C) och Ingmar Jansson (C) yrkar bifall till motionen.
Magne Björklund (V), Ylva Stadell (S), Lars Friberg (M11), Anders Grönvall (S) och Anders A
Aronsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning
Mia Nordström (C) yrkar i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november
2018 att kommunfullmäktige beslutar att komplettera och ändra nuvarande riktlinjer för planering av
nya bostäder till att säkerställa mer än tillräcklig yta, ljusinsläpp och grönska mellan huskropparna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Peterssons (C) yrkande att bifalla motionen
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 1 februari 2019.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 6 mars.
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§ 118

Interpellation av Lisen Burmeister (SD) om storlek på barngrupper
KSN-2019-0722
Lisen Burmeister (SD) har ställt en interpellation om storleken på barngrupper till
utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund (L) som besvarar densamma.

Anföranden
Anförande hålls av Lisen Burmeister (SD), Helena Hedman Skoglund (L), Asal Gohari (S), Hanna
Victoria Mörck (V), 011e Romlin (C), Linda Eskilsson (MP), Lalla Andersson (V) och Jonas Segersam
(KD).
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§ 119

Interpellation av Tobias Smedberg (V) om sjunkande andel Fairtrademärkt kaffe i kommunen
KSN-2019-0724
Tobias Smedberg (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mohamad
Hassan (L) som besvarar densamma.

Anföranden
Anförande hålls av Tobias Smedberg (V), Mohamad Hassan (L), Markus Lagerquist (M), Rickard
Malmström (MP), Erik Dagnesjö (S) och Stefan Hanna (-).

Justerandes si
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§ 120

Interpellation av Magne Björklund (V) om kartläggning av trångboddhet
KSN-2019-0725
Magne Björklund (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S)
som besvarar densamma.

Anföranden
Anförande hålls av Magne Björldund (V), Erik Pelling (S) och Lovisa Johansson (H)

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Interpellation av Fredrik Ahlstedt (M) om ordningsvakter
KSN-2019-0726
Fredrik Ahlstedt (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) som
besvarar densamma.

Anföranden
Anförande hålls av Fredrik Ahlstedt (M), Erik Pelling (S), Edip Akay (V), Stina Jansson (Fl) och
Jonas Segersam (KD).

Justerandes sign
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§ 122

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om kösystem i förskola och skola
KSN-2019-0727
Jonas Segersam (KD) har ställt en interpellation till utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman
Skoglund (L) som besvarar densamma.

Anföranden
Anförande hålls av Jonas Segersam (KD), Helena Hedman Skoglund (L), Christopher Lagerqvist (M),
Hanna Victoria Mörck, Ulrik Wämsberg (S), Linda Eskilsson (1VIP), Mohamad Hassan (L) och 011e
Romlin (C).
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§ 123

Interpellation av Simon Alm (SD) om Uppsala kommuns drogförebyggande
arbete i skolor
KSN-2019-0728
Simon Alm (SD) har ställt en interpellation till utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman
Skoglund (L) som besvarar densamma.

Anföranden
Anföranden av Simon Alm (SD), Helena Hedman Skoglund (L), Stefan Hanna (-), Asal Gohari (S),
Christopher Lagerqvist (M), Hanna Victoria Mörck (V), Anders A Aronsson (L), Jonas Segersam
(KD) och Lisen Burmeister (SD).
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§ 124

Fråga om bergtäkt i Fullerö från Stefan Hanna (-)
KSN-2019-0351
Stefan Hanna (-) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) som besvarar
densamma.
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§ 125

Fråga om fri tillgång till kollektivtrafik från Stefan Hanna (-)
KSN-2019-0351
Stefan Hanna (-) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) som överlämnar
frågan till kommunalrådet Caroline Hoffstedt (S) som besvarar densamma.
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§ 126

Fråga om tillgång till trygghetsbostäder från Stefan Hanna (-)
KSN-2019-0351
Stefan Hanna (-) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) som besvarar
densamma.

Justerandes sign
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§ 127

Fråga om samarbete med Upsala cykelklubb från Stefan Hanna (-)
KSN-2019-0351
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga frågan.

Justerandes sign
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§ 128

Fråga om ny skola i centrum från Fredrik Ahlstedt (M)
KSN-2019-0351
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga frågan.

Justerandes sign
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§ 129

Fråga om trygghetskameror från Fredrik Ahlstedt (M)
KSN-2019-0351
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga frågan.

Justerandes si
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§ 130

Fråga om banderollplatser från Markus Lagerquist (M)
KSN-2019-0351
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga frågan.

Justerandes sign
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KF 2019-03-25 § 111 bilaga A

Ärende

Ny anläggning för issporter

Reservation

Moderaterna
Moderaternas förstahandsförslag var att lägga arenan på kvarteret Kölen. Det viktigaste är nu dock
att beslutet har fattats och att bygget blir av. Beslutet att förlägga Uppsalas nya isarena till Gränby
sportfält gör dock att förutsättningarna för arenan måste tydliggöras. Den nya arenan är en elitarena
som långsiktigt ska lägga grund för elithockey i Uppsala. Med den nya arenan för elithockeyn frigörs
plats för breddidrotten och konståkning på andra isytor som tidigare nyttjats av hockeyn, exempelvis
A-hallen i Gränby ishall.
Vi vill nu att Almtuna ges möjlighet att sköta driften för arenan så att de får de ekonomiska
incitamenten att göra arenan till en plats fylld av evenemang, restauranger m.m. Vi vill även utreda
den redan idag ansträngda parkerings- och trafiksituationen runt Gränby sportfält. Allt för att
arenaområdet ska fungera så bra som möjligt och för att det ska kunna bidra till och förbättra
Uppsalas besöksnäring.

Mot bakgrund av ovanstående reserverar sig Moderaterna mot beslutet att avslå följande
tilläggsattsatser:
Att

uppdra till KLK att ta fram utkast till ett operatörsavtal med syfte att säkerställa
elithockeyns förutsättningar i den nya isarenan.

Att

uppdra till KLK att ta fram förslag för trafik- och parkeringslösning för ett utbyggt
Gränby sportfält.

Fredrik Ahlstedt (M)

MODERATERNA
UPPSALA

KF 2019-03-25 § 111 bilaga B

Ärende

Ny anläggning för issporter
Reservation

Kristdemokraterna
Beslutet att förlägga Uppsalas nya isarena till Gränby sportfält är positivt, Kristdemokraterna är dock
mycket kritiska till investeringen som sådan då vi gärna hade sett att någon annan byggt och drivit
anläggningen än Uppsala kommun.
Det är beklagligt att vii Uppsala inte har ett starkt näringsliv som är villigt att bekosta en arena med
privata medel. Problemet för kommunen är att vi har ett mycket ansträngt ekonomiskt läge gällande
nya investeringar eftersom vi är en av de snabbast växande städerna i Sverige. Först och främst
måste vi se till att vi får nödvändig infrastruktur på plats, såsom nya bostäder och arbetsplatser, nya
skolor och äldreboenden. Det gör att utrymmet för investeringar i fritidsanläggningar hela tiden
krymper. Speciellt med bakgrund av att vi redan fattat beslut om en investering på nästan en miljard
kronor på nya Studenternas, över en miljard kronor på ett nytt stadshus och ca en miljard kronor på
ett nytt Fyrishov har vi egentligen inte råd med en halv miljard för en ny kommunal ishockeyarena.
Vi reserverade oss därför på föregående möte, som enda parti, mot förslaget att till
kommunstyrelsen föreslå att en ny arena ska byggas i kommunal regi. Vi har också varit kritiska att
"Kölen", kommunens industritomt bredvid reningsverket i Kungsängen varit huvudspår under hela
utredningen, vilket vi tydligt framfört under processen. Vi blev därför väldigt förvånade över
beskedet från S L MP dagen innan kommunstyrelsesammanträdet att även de stöder en placering av
arenan på Gränby Sportfält.
Detta borde ha getts som direktiv för hela utredningen i stället för som nu klockan fem i tolv, vilket
dock bara visar vilken undermålig styrning Uppsala minoritesstyre representerar. Vi är naturligtvis
glada att Gränby Sportfält kan fortsätta utvecklas, vi tror det kan komma att innebära en synergi för
de olika aktörerna och intressenterna runt sportfältet. Vi har bland annat motionerat om att
föreningarna tillsammans borde få driva parkeringen i stället för Uppsala kommun, och nu skulle man
kunna bilda ett nytt Gränby-sportfält bolag där alla aktörer ingår som kan få ansvar för även den nya
arenan.
När nu en investering ändå blir fallet vill vi att man åtminstone ser över investeringen för att få ned
kostnaderna och för att satsa mer på ombyggnation än nybyggnation. Vi yrkade därför på följande:

att

Uppdra till kommunledningskontoret att utifrån att Gränby sportfält väljs som plats för
investeringen det görs en ny utredning för att få ner kostnaden för investeringen. Ett
alternativ där en ombyggnation av befintliga hallar görs för ny arena bör tas fram som
jämförelse, med komplettering av ytterligare isytor.

att

uppdra till Uppsala Kommun Sport- & Rekreationsfastigheter AB utreda vad det kostar
att isolera och gjuta om ispisterna i A- och C-hallen på Gränby Sportfält i anslutning till
om- och tillbyggnaden av desamma, utifrån att detta kan innebära att det kan göras
billigare och med mindre inverkan på den verksamhet som bedrivs där än vad som
annars blir fallet.

Det andra yrkandet var ett instämmande i Centerpartiets förslag som vi la eftersom inte de har
yrkanderätt i kommunstyrelsen

t

Vi instämde även i Moderaternas andra yrkande om parkeringarna utifrån vår tidigare motion om att
parkeringslösningen bör ses över, och att just parkeringarna var ett argument mot placeringen på
Gränby Sportfält. Med tanke på att såväl Willys som Gränbystaden ligger inom gångavstånd borde
det finnas möjlighet till en lösning där parkeringskapaciteten säkras för större evenemang.

Jonas Segersam (KD)

K
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Ärende

Ny anläggning för issporter
Reservation

Centerpartiet
Centerpartiet gläds åt att kommunstyrelsen nu fattat beslut om att påbörja byggnationen av en ny
isarena på Gränby Sportfält. Genom detta beslut får breddidrotten bättre förutsättningar att bedriva
en långsiktigt hållbar verksamhet, samtidigt som Almtuna bereds möjlighet att fortsätta tävla på
elitnivå.
För Centerpartiet var det viktigt att den nya arenan placerades just på Gränby Sportfält och inte i
kvarteret Kölen. Gränby har bättre infrastruktur och kollektivtrafikförsörjning än kvarteret Kölen
vilket kommer underlätta både för många Uppsalabor och för tillresande att ta sig till och från
arenan. Närheten till befintliga ishallar, IFU Arena, UTK-hallen, friidrottsarenan och arenahotellet
möjliggör också betydande synergier och bättre framtida utvecklingsmöjligheter.
När arenan nu förläggs till Gränby ser Centerpartiet ypperliga möjligheter att lägga den skola som ska
byggas i Kungsängen i kvarteret Kölen istället för på den så kallade busstomten. Det skulle ge en
bättre ekonomisk kalkyl för skolprojektet och samtidigt säkerställa tillräckligt med utrymme för en
skolgård som uppfyller kommunens egna riktlinjer.
När busstomten inte behövs för en skola i Kungsängen kan kommunen istället låta uppföra kontor
och arbetsplatser här. Uppsala lider i dagsläget av kontorsbrist vilket försvårar för företag att
expandera och/eller flytta hit. Den här situationen menar Centerpartiet att kommunen måste
avhjälpa. Om människor inte kan hitta arbete i kommunen finns risk för att Uppsala utvecklas till en
sovstad som försörjer Stockholm med arbetskraft.
Centerpartiet vill trycka på vikten av att om- och tillbyggnationen av befintliga ishallar planeras
noggrant innan arbetet sätter igång. I Gränby finns i dagsläget tre ispister, varav en är en året-runt-is.
Arbetet måste planeras på ett sådant sätt att den nuvarande iskapaciteten kan behållas under hela
byggperioden — en mindre iskapacitet skulle kunna få förödande konsekvenser för de föreningar som
är verksamma på anläggningarna.
En noggrann planering är viktig även ur det ekonomiska perspektivet. För Centerpartiet är det
mycket angeläget att investeringarna på Gränby Sportfält håller sig inom angiven investeringsram.
Uppsala kommun har en ansträngd ekonomi och är dessutom kraftigt belånat. I detta läge är det
centralt att kommunen har god budgetdisciplin i såväl löpande verksamhet som investeringar.
I samband med att A-, B- och C-hallarna i Gränby byggs om menar Centerpartiet vidare att Sport- och
Rekreationsfastigheter bör utreda att byta ut ispisterna i A- och B-hallarna. Bolagets inspektioner av
dessa hallar har påvisat att avsaknaden av isolering under isarna leder till temperaturförändringar i
backen som medför rörelser i marken. Stora stenblock pressas emellanåt upp mot betongplattan
under isen, vilket försämrar iskvaliteten. Därtill innebär avsaknaden av isolering att dyrbar kyla
försvinner rakt ned i backen, något som ger onödigt höga driftskostnader. Om det är billigare och
medför mindre olägenhet för föreningarna i anläggningarna att byta ut ispisterna i anslutning till
ombyggnationen bör kommunen passa på att redan nu göra denna investering som kommer bli
nödvändig förr eller senare till ett lägre pris.
Avslutningsvis vill Centerpartiet trycka på vikten av att alla idrotter ges jämlika förutsättningar av
Uppsala kommun. Från konståkningsföreningarna har framförts en
oro över att de skulle riskera att få betala självkostnadspris för den

markträningslokal som planeras i det tillkommande arenacentret. Förvaltningen har i våra kontakter
med dem försäkrat att så inte kommer bli fallet. Centerpartiet kommer emellertid fortsätta att
bevaka detta. Vi menar att olika idrotter bör ha jämlika förutsättningar och tycker att det vore att
sända en olycklig signal från kommunen att uppföra en ny elitarena för närmare en halv miljard
kronor och låta en mansdominerad idrott hyra den enligt en förmånlig hyresmodell, och samtidigt
kräva att en lika stor kvinnodominerad idrott ska betala självkostnadspris för att hyra en
jämförelsevis enkel träningslokal.
Mot bakgrund av ovanstående biföll Centerpartiet förslaget om ny isanläggning samt yrkade i tillägg
bifall till:
att

uppdra till Uppsala Kommun Sport- & Rekreationsfastigheter AB att utreda vad det
kostar att isolera och gjuta om ispisterna i A- och B-hallarna på Gränby Sportfält i
anslutning till om- och tillbyggnaden av desamma, utifrån att detta kan innebära att
det kan göras billigare och med mindre inverkan på den verksamhet som bedrivs där
än vad som annars blir fallet.

Jonas Petersson (C)

Centerpartie
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Särskilt yttrande till KF 190325
Ny anläggning för issporter
Vänsterpartiet gläds åt att det äntligen blir av att en isarena byggs i Uppsala. Och vi gläds åt
att det beslutats om en parallell satsning på befintlig isanläggning vid Gränby sportfält.
Vänsterpartiet har i över tio års tid velat se en satsning på en isarena och på isidrotterna som
kommer hockey, konståkning, paraidrott, skolor och allmänhet till del. Som svarar mot både
elit och mot breddidrottens behov.
Hade arenan byggts redan när Vänsterpartiet ställde sig bakom idrotternas krav för över tio
år sedan hade bygget blivit betydligt billigare. Istället har satsningen förhalats av framförallt
socialdemokraternas och moderaternas förhoppningar om att en eventarena som ingen
efterfrågat skulle byggas vid en annan plats i Gränby. Den skulle finansieras med hjälp av
kommunala investeringsmedel men en privat aktör skulle sedan ta hem vinsterna.
Nu byggs arenan och den byggs av kommunen. Det är bra för ett växande Uppsala som har
ett stort_underskott på isytor. Vänsterpartiet förordar dock att arenan byggs i det mer centralt
belägna kvarteret Kölen istället för som nu blir fallet, på sportfältet i Gränby. Båda
placeringarna har sina för- och nackdelar men kvarteret Kölen vinner genom att den är mer
tillgänglig för fler, är enklare att ta sig till och från med hållbara transporter eller till fots och
genom att den bättre kan svara mot behoven i den södra delen av staden som kommer växa
kraftigt. En arena i kvarteret Kölen tillför också fler publikt orienterade platser och fastigheter i
de södra delarna av innerstaden och innerstaden där detta saknas. Att vi säkerställt en
samtida satsning på befintliga arenor vid sportfältet, som kommer konståkning och allmänhet
till del, var en förutsättning för att vi skulle förorda placering Kölen.
Överordnat för Vänsterpartiet är dock att satsningen blir av, att den kommer alla till del, och
att det blir en ekonomiskt försvarbar investering. Vi ser därför mycket positivt också på den
nu valda placeringen vid sportfältet, även om vi står fast vid att placering Kölen är något
bättre.

Tobias Smedberg (v)

Vänsterpartiet
www.uppsalavanstern.se

