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Komplettering av uppdrag för utveckling av Studenternas idrottsplats 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att uppdra till Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB att i samverkan med 
idrotts- och fritidsnämnden komplettera översynen av Studenternas idrottsplats enligt 
föredragningen,  
 
att översynen redovisas till kommunstyrelsen den 16 september 2015, samt 
 
att en lägesrapport ska lämnas vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 juni 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2014 (§ 237) att uppdra till Uppsala 
kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB att utreda hur Studenternas idrottsplats kan 
utvecklas. Uppdraget omfattade både att lämna förslag på en fotbollsarena och att redovisa 
var en bandyhall kan förläggas inom den centrala staden. Då befintliga arenor inom området 
även rymmer friidrott och amerikansk fotboll ingick i uppdraget att beskriva var dessa sporter 
bör lokaliseras. I beslutet ingick att uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen i juni 2015. 
En delrapport har lämnats i mars 2015.  
 
Den genomlysning av kommunens ekonomi som görs inom ramen för Mål och Budget 2016-
2018 visar på mer begränsade möjligheter att klara att finansiera de arenor som skisseras i 
tidigare givet uppdrag. För att skapa förutsättningar för en planering där ekonomi och 
ambitioner möts måste uppdraget till Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB 
utökas så det belyser alternativa nivåer för hur Studenternas kan utvecklas. Både avseende 
omfattning och utformning av de åtgärder som föreslås och hur dessa kan förläggas i tid.  
 
Föredragning 
Studenternas idrottsplats har idag en utformning och kapacitet som inte svarar mot de krav 
som ställs. Tidigare givet uppdrag omfattar att redovisa hur befintliga anläggningar för i första 
hand fotboll och bandy kan förändras för att svara mot de krav som ställs från förbund och de 
förväntningar som finns hos idrotten inom Uppsala. Studenternas ska även fortsättningsvis 
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vara ett sport- och rekreationsområde med tillgänglighet och öppenhet. Den komplettering 
som aktualiserats har främst sin grund i en kärvare ekonomi där prioritering mellan 
verksamhetsområden är nödvändig. 
 
För att skapa förutsättning för en sådan prioritering är det nödvändigt att få alternativa nivåer 
redovisat för hur Studenternas kan utvecklas. En redovisning måste därför innehålla en 
beskrivning hur området kan utvecklas för att fungera som hemvist för i första hand fotboll 
och bandy samt att vara ett centralt rekreationsområde för uppsalaborna året runt men inom en 
mer begränsad investeringsram.  
 
Prioriteringen är att skapa arenor som tillåter spel i högsta ligan för såväl fotboll som bandy 
men där bandy inte spelas i en inomhushall. Redovisningen ska även visa på hur friidrottens 
och den amerikanska fotbollens behov av tävlings- och träningsarenor kan tillgodoses. 
 
För att ge en samlad bild av alternativa utformningar, ekonomiskt och tidsmässig, ska det 
tidigare givna uppdraget om att redovisa förslag för studenternas med en bandyhall i ett 
centralt läge samordnas med nu aviserad komplettering. Kommunstyrelsen förväntar sig 
därför ingen redovisning av tidigare uppdrag till juni månad utan uppdragen ska samordnas 
och redovisas som skilda alternativ till den 16 september. 
 
De behovsbeskrivningar som bolaget fått genom beslut i idrotts- och fritidsnämnden gäller i 
tillämpliga delar för den komplettering som nu efterfrågas. Avstämning utifrån de nya 
förutsättningarna skall göras mellan företrädare för bolaget och idrotts- och fritidsnämnden. 
Resultatet av denna avstämning ska redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 juni. 
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