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Kommunstyrelsen

Motion av Anne Lennartsson (C) om etableringen av en
multisportanläggning modell Kulan i Björklinge
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Ärendet
Anne Lennartsson (C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3
november 2015, att;
-

Uppsala kommun tar tillvara det engagemang som finns i Björklinge och tillsammans
med dessa ideella krafter inleder planeringssamtal för att etablera en multisportanläggning modell Kulan i Björklinge,

-

samarbetsprojektet ska startas under våren 2016.

Motionen återges som bilaga 1.
Nämndbehandling
Idrotts-och fritidsnämnden har den 23 maj 2016 föreslagit att motionen besvaras med
föredragningen i ärendet. Förvaltningens föredragning inför nämnden sammanfaller med
nedanstående.
(M)-, (L)-och (C)-ledamöterna avgav reservation till förmån för eget yrkande. Nämndens
protokollsutdrag återges som bilaga 2.
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Föredragning
Idrotts- och fritidsnämnden utarbetar en strategisk lokal- och anläggningsplan. Avsikten är att
nämnden ska anta planen under 2017. Planen ska ha en utblick 2018-2022 och ligga till grund
för beslut om utveckling och eventuellt förändring i det utbud av lokaler och anläggningar
som nämnden svarar för.
Arbetet med planen har inletts med att inventera befintliga anläggningar och relatera dessa till
de behov som finns i kommunens olika delar. Denna inventering beräknas pågå under hela
2016. Av denna genomgång kan redan nu preliminärt konstateras att bristen främst handlar
om fullstora sporthallar och simhallar i tätortsmiljöer. Utifrån det underlag som nu finns
kommer nämnden att göra sin planering för förändring i utbud av lokaler och anläggningar
under 2017-2019.
Motionen förordar en viss typ av anläggning som idag finns inom kommunen. Utifrån ett
jämställdhetsperspektiv fungerar dessa anläggningar mindre bra då de huvudsakligen bara
används av pojkar. Alternativ till så kallade Kulan-anläggningar finns i form av allaktivitetsområden/-parker som riktar sig till en bredare målgrupp. En analys behöver därför göras för
att få en bild av vilka behov som finns och vilka lösningar inom befintliga ekonomiska ramar
som kan möta behoven. Inom ramen för arbetet med lokalförsörjning har tagit fram en
beskrivning på en allaktivitetspark som utgår från att vara jämställd, trygg och
generationsöverskridande anläggning som stödjer både de boendes och skolans behov i ett
område.
I den planering som nu görs ingår underlag som inhämtas från en rad källor bland annat
genom referensgrupper. Dessa referensgrupper representerar Uppsalas befolkning utifrån
ålder, kön, användarkategori mm. I utvecklingen av olika anläggningar spelar även
föreningslivets engagemang en central roll. Kommunens arbete sker i dialog med de som
efterfrågar anläggningar varigenom deras engagemang tillvaratas. Det gäller såväl i
Björklinge som i kommunen i övrigt.

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
stadsdirektör

Christoffer Nilsson
chef kommunledningskontoret
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Kulan i Björklinge
I slutet av förra mandatperioden kom undertecknad i kontakt med ett antal
idrottsföreningar i Björklinge. Det visade sig att idrott är en stark sammanhållande länk
för dem som bor där.
I vårt möte framfördes önskemål om att tillsammans med kommunen anlägga en
multisportanläggning modell Kulan (lanserats av Svenska fotbollsförbundet), för att
utöka och bibehålla det stora idrottsintresset som finns bland Björklinges barn och
ungdomar, genom att underlätta och utöka möjligheterna för spontanidrott.
Anläggningen skulle dessutom med fördel kunna användas på dagtid av Björklinge
skola, både för idrottslektioner och på raster då den tilltänkta platsen ligger nära intill
skolan.
Kulan är något som finns på en del platser i kommunen, t.ex. i Sävja och Södra Årsta,
och hela idén med Kulan är just att vara en näridrottsplats för att locka fram och skapa
möjlighet till spontanidrott. Utformningen är:
• En spontanaktivitetsyta med måtten 40x20 meter inhägnad med staket av
trä och stål
•

Konstgräs som underlag

•

Sex målställningar, två större på kortsidorna och fyra mindre på långsidorna

•

Två basketkorgar, två ställningar för volleybollnät.

•

Skruvar och bultar ska vara av rostfritt stål eller galvaniserade. Får inte finnas
några skruvar eller bultar m.m. som kan skada nyttjaren

•

Belysning rekommenderas

•

Garantier på byggnation (stål och aluminium) ska vara lo år och konstgräs
minst 5 år.

Bilder på en Kulan-anläggning: Konstgräs, basket, fotboll, innebandy, volleyboll etc.
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Investeringskostnad: Runt 5oo 000 kr enligt Svenska fotbollsförbundet
http://svenskfotboll.se/arkivitidigarehoo4/o2/kulan-en-utmaning-till-kommunerna/,
plus anläggningsarbete, totalt 1,5 - 2 Milj.
Med anledning av ovan yrkar Centerpartiet;
att Uppsala kommun tar tillvara det engagemang SOM finns i Björklinge och
tillsammans med dessa ideella krafter inleder planeringssamtal för att etablera
en multisportanläggning modell Kulan i Björklinge.
att samarbetsprojektet ska startas under våren 2016.

ala 2015-10-25
nne Lennartsson, Centerpartiet
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Idrotts- och fritidsnämnden

Motion av Anne Lennartsson (C) om etableringen av en
multisportanläggning modell Kulan i Björklinge
Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Ärendet

Anne Lennartsson (C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3
november 2015, att
-

Uppsala kommun tar tillvara det engagemang som fmns i Björklinge och tillsammans
med dessa ideella krafter inleder planeringssamtal för att etablera en multisportanläggning modell Kulan i Björklinge,

-

samarbetsprojektet ska startas under våren 2016.

Motionen bifogas.
Föredragning
Idrotts- och fritidsnämnden utarbetar en strategisk lokal- och anläggningsplan. Avsikten är att
nämnden ska anta planen under 2017. Planen ska ha en utblick 2018-2022 och ligga till grund
för beslut om utveckling och eventuellt förändring i det utbud av lokaler och anläggningar
som nämnden svarar för.
Arbetet med planen har inletts med att inventera befintliga anläggningar och relatera dessa till
de behov som finns i kommunens olika delar. Denna inventering beräknas pågå under hela
2016. Av denna genomgång kan redan nu preliminärt konstateras att bristen främst handlar
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om fullstora sporthallar och simhallar i tätortsmiljöer. Utifrån det underlag som nu finns
kommer nämnden att göra sin planering för förändring i utbud av lokaler och anläggningar
under 2017-2019. Motionen förordar en viss typ av anläggning som idag finns inom
kommunen. Utifrån ett j ämställdhetsperspektiv fungerar dessa anläggningar mindre bra då de
huvudsakligen bara används av pojkar. Ett utvecklat alternativ eller snarare komplement till
så kallade Kulan-anläggningar finns i fouli av allaktivitetsområdeni-parker som riktar sig till
en bredare målgrupp. En analys behöver därför göras för att få en bild av vilka behov som
finns och vilka lösningar inom befintliga ekonomiska ramar som kan möta behoven. Inom
ramen för arbetet med lokalförsörjning har tagits fram en beskrivning på en allaktivitetspark
som utgår från att vara jämställd, trygg och generationsöverskridande anläggning som stödjer
både de boendes och skolans behov i ett område.
I den planering som nu görs ingår underlag som inhämtas från en rad källor bland annat
genom referensgrupper. Dessa referensgrupper representerar Uppsalas befolkning utifrån
ålder, kön, användarkategori mm. I utvecklingen av olika anläggningar spelar även
föreningslivets engagemang en central roll. Kommunens arbete sker i dialog med de som
efterfrågar anläggningar varigenom deras engagemang tillvaratas. Det gäller såväl i
Björklinge som i kommunen i övrigt

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
stadsbyggmadsdirektör

Jan Malmberg
avdelningschef Idrott och Fritid
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-05-23

Plats och tid:

Stationsgatan 12, klockan 15:00— 16:25

16:25Beslutande:

Rickard Malmström (MP),
Ordförande
Loa Mothata (S), 1:e vice
ordförande
Markus Lagerquist (M), 2:e vice
ordförande
Leif Wahlström (S)
Pavlos Cavelier Bizas (S)
Helena Nordström-Källström
(MP)
Huseyin Alpergin (V)
H1ené Brodin Rheindorf (M)
Mattias Kullberg (M)
Erik Forss (L)
Mikael Eriksson (C)

Tjänstemän:

Mats Norrbom förvaltningsdirektör, Jan Malmberg avdelningschef, Sten Larsson
idrottschef, Peter Eriksson ekonom, Wilhelm Widerholm fritidsstrateg, och Conny
Niklasson projektchef

Ersättare:

Övriga
deltagare:

Representant från Uppsala handbollsklubb

Utses att justera:

Mikael Eriksson (C)

Justeringens
plats och tid:

Stationsgatan 12, 1 juni 2016

Karin Söderberg (V)
Torkel Kjösnes (KD)

Paragrafer:

46 - 57

Underskrifter:
Mikael Eriksson (C), justerare

Rickard Malmström (MP), ordförande
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Annie Arkebäck Mor&I, sekreterare
ANSLAG/BEVIS
Organ:
Datum:
Anslag sätts upp:
Protokollet finns
tillgängligt på:
Underskrift:

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens
anslagstavla.
Idrotts- och fritidsnämnden
2016-06-23
2016-05-23
Sista dag att överklaga:
2016-06-02
2016-06-27
Anslaget tas ner:
www.uppsala.se oc å stadsbyggnadsförvaltningen
0
,,,e/,3,fig.

61,1

Annie Arkebäck Moren
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-05-23

§ 53

Motion av Anne Lennartsson (C) om etablering av en multisportanläggning
modell Kulan i Björklinge
IFN-2016-0076
Beslut
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Reservationer
Markus Lagerquist (M), fklffie Brodin Rheindorf (M), Mattias Kullberg (M), Erik Forss (L) och
Mikael Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-05-16 från förvaltningen.
Idrotts- och fritidsnämnden utarbetar en strategisk lokal- och anläggningsplan. Avsikten är att
nämnden ska anta planen under 2017. Planen ska ha en utblick 2018-2022 och ligga till grund för
beslut om utveckling och eventuellt förändring i det utbud av lokaler och anläggningar som nämnden
svarar för.
I den planering som nu görs ingår underlag som inhämtas från en rad källor bland annat genom
referensgrupper. Dessa referensgrupper representerar Uppsalas befolkning utifrån ålder, kön,
användarkategori mm. I utvecklingen av olika anläggningar spelar även föreningslivets engagemang
en central roll. Kommunens arbete sker i dialog med de som efterfrågar anläggningar varigenom deras
engagemang tillvaratas. Det gäller såväl i Björklinge som i kommunen i övrigt

Utdragsbestyrkande
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IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-05-23

Yrkande
Ordföranden Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till liggande förslag.
Markus Lagerquist (M) yrkar med stöd av IM16-ie Brodin Rheindorf (M), Mattias Kullberg (M), Erik
Forss (L) och Mikael Eriksson (C) på följande ändringar i skrivelsen:
Nya att-satser:
att nämnden ser positivt på initiativ att föreningar och ideella krafter tar initiativ för nya idrotts- och
fritidsanläggningar,
att nämnden ser positivt på möjligheten att i samarbete med externa aktörer hitta alternativa
fmansieringar till framtida anläggningar, exempelvis så kallade Kulan-anläggningar, och
att motionen mot bakgrund av det som ovan anförs anses besvarad.
Ny text som ersätter den negativa texten om problemen med Kulan-anläggningar:
"Varje större investering bör föregås av en analys av det aktuella områdets behov kopplat till frågor
om bland annat social struktur och jämställdhet. Det är alltid önskvärt att investeringar sker i nära
samarbete med föreningar och ideellt engagerade. Erfarenheten visar att de så kallade Kulananläggningarna glädjande nog används mycket frekvent och att besökarna till övervägande del är
pojkar. Detta bör kommunen alltid ta hänsyn till så att även flickors intressen tillgodoses. Helheten är i
detta sammanhang mycket viktigt."
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att nämnden bifaller ordförandens
yrkande om bifall till liggande förslag.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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