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Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
besluta

föreslår

kommunfullmäktige

att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet.
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg,
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau
(V) reserverar sig till förmån för bifall till
motionen.
Uppsala den 22 maj 2013
På kommunstyrelsen vägnar
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M),
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP),
Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene
Bur-wick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde
Klas-son (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter
Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia Rezai
(båda S) och Rickard Malm-ström (MP).
Ärendet
Erik Pelling m fl (alla S) har i motion, väckt den 28
maj 2012, yrkat att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att i
samråd med föreningsliv och skolor i Storvreta
utreda alla väsentliga förutsättningar för att snarast
möjliggöra en modern och funktionsduglig
sporthall med publikkapacitet i centrala Storvreta.
Motionen återges i ärendets bilaga 1.

Remissbehandling

Ärendet har remitterats till idrotts- och fritidsnämnden (IFN). Nämnden anför att det pågår ett
arbete med att utarbeta en långsiktig försörjningsplan för idrottsanläggningar i Uppsala. Planen ska
bland annat ta hänsyn till medborgarnas, skolans
och föreningsmedlemmarnas behov och utgöra underlag för kommande beslut om utveckling av nya
och befintliga anläggningar. I uppdraget ingår att
beakta behovet av en funktionsduglig sporthall
med publikkapacitet i Storvreta och nämnden bedömer att man inte behöver ett ytterligare uppdrag
från kommunfullmäktige. Ärendets bilaga 2.
Föredragning
Idrotts- och fritidsnämnden har i IVE 2011-2014
uppdraget att utarbeta en långsiktig försörjningsplan för den fortsatta utvecklingen av kommunens
arenor och anläggningar. Det arbetet pågår och under 2013 kommer idrotts- och fritidsnämnden att
fatta beslut om en långsiktig försörjningsplan.
Idrotts- och fritidsnämnden har även genom den
förändring av reglementet, som kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i december
2012, ansvaret för planering och utveckling av
idrotts- och fritidsverksamheten i kommunen. Det
innebär att idrotts- och fritidsnämnden har ett
tydligt ansvar för planeringen av kommunens
idrotts- och sportanläggningar.
Det förslag som motionären lägger fram beaktas
följaktligen i det arbete som idag utförs av idrottsoch fritidsnämnden. Något ytterligare uppdrag med
anledningen av motionen är därför inte erforderligt.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.

