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Interpellation - Umeå Energi planerar att bygga en
sportpark
Beslut
Efter ytterligare inlägg av Jan Hägglund, Hans Lindberg, Petter Nilsson,
Peder Westerberg, Patrik Brännberg, Lennart Johansson, Lena Karlsson
Engman, Jan-Olov Carlsson, Ari Leinonen, Nasser Mosleh, Anders
Sellström och Mikael Berglund beslutar kommunfullmäktige
att avsluta överläggningen om interpellationen.

Ärendebeskrivning
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Jan Hägglund (AP) följande skriftliga interpellation till kommunstyrelsens ordförande:
I lokalpressen (18/5) stod att läsa att Umeå Energi planerar att bygga en
s.k. sportpark på parkeringen utanför gamla Sporthallen. Sportparken ska
enligt uppgift bli 175 meter lång och 55 meter bred samt innehålla följande: en multisportarena, en träningsstation (utegym) en tre meter hög
klättersten för s.k bouldering, ytor för lek samt ”mötesplatser”. I
sportparken kommer också löparbanor, en futsalplan samt en basketplan
att ingå. På vintern kommer det även att handla om isytor.
Detta är ingen liten anläggning. Det skulle kunna hävdas att det handlar
om en stor anläggning, tillräckligt stor för att planerna borde diskuteras i
Umeå kommunfullmäktige, och beslutas där. Exempelvis i samband med
budgetdebatten.
Men, säger formalisten, investeringen görs av Umeå Energi. Och Umeå
Energi är ett kommunalt bolag och därför behövs inte behov vägas mot
varandra. Om pengarna satsas av ett kommunalt bolag behöver dessa
resurser - som kunde användas för att behålla mellanstadierna i Botsmark
och Bullmark, för att rusta upp Fridhemsgymnasiet eller för att skapa en
arbetstidsmodell som tar vara på de anställdas kunskaper, ökar
personaltätheten och minskar sjukskrivningarna – inte vägas mot det
mindre akuta behovet av en sportpark.
Till saken hör också att även om det är Umeå Energi som står för själva
investeringen så ingår det i planen att det är Umeå kommun som ska
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sköta drift och underhåll av sportparken! Det hela går också att uttrycka
på följande sätt: för att slippa den demokratiska prövning, där behovet av
en sportpark vägs mot behovet av att satsa på skolor och ökad
personaltäthet, ”gömmer” de styrande sportparken i Umeå Energis
budget.
Arbetarpartiet anser att det måste bli ett slut på dessa gräddfiler.
Byaskolor läggs ned, Fridhemsgymnasiets framtid är oklar,
personaltätheten är för låg och sjuktalen för höga. Å ena sidan. Å andra
sidan fattas beslut att bygga en sportpark, och vars nytta inte behöver
vägas mot de hårt pressade skolorna och omsorgerna. Detta trots att
satsningen kommer att leda till ökade kostnader för Umeå kommun. Vi
anser inte att detta är acceptabelt.
Mot bakgrund av detta vill Arbetarpartiet ha svar på följande frågor:
1. Vilka individer bestämde, och när, att investeringen i en ny sportpark
skulle tas av Umeå Energi och inte av Umeå kommun via kommunens
investeringsbudget i samband med budgetfullmäktige?
2. I vilken politisk instans bestämdes att denna anläggning, vars drift och
skötsel Umeå kommun ska stå för, skulle förverkligas via en investering
gjord av Umeå Energi?
3. Varför tas inte beslutet att investera i en sportpark i samband med
fullmäktiges investeringsbudget för 2017 och framåt?
4. Är metoden att ”gömma” investeringar i kommunala bolag något som
Umeå kommuns Arbetsutskott kommer att använda sig av i samband med
andra projekt i framtiden?
Kommunstyrelsens ordförande, Hans Lindberg (S), lämnar följande skriftliga svar:
Marknadsutvecklingen har under de senaste åren, inom Umeå Energis
verksamhetsområde, inneburit en allt hårdnande konkurrens. Umeå
Energi har därför omarbetat sponsorstrategin för ett tydligt fokus på
hållbarhet och breddsponsring vilket kommer medborgarna till godo.
Arbetet med sponsring är en del av Umeå Energis marknadsstrategi.
Strategiarbetet sker inom bolaget och beslutas av VD. De mätningar och
strategiska analyser som gjorts visar att Umeå Energi i dag har god
kännedom och att investeringar i CSR-aktiviteter ger en bra utveckling i
stärkta kundrelationer.
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I dagens marknadsstrategi är Umeå Energi Arena en viktig del. Tanken
bakom förvärvandet av arenarättigheterna har varit att utveckla hela
området till en mötesplats som är tillgängliga för alla. Detta som ett
komplement till de befintliga arenorna vilka kräver klubbtillhörighet för
att nyttjas. Som lokalt energibolag vill Umeå Energi skapa positiva känslor
kring dess verksamhet genom att ge tillbaka synliga och konkreta nyttor
som bidrar till att förbättra vardagen för boende i regionen. Umeå Energi
har i detta visualiserat hållbar energiproduktion på arenan i form av soloch vindkraft men vill också binda samman elitutövandet med
kostnadsfritt motionsutövande i form av den planerade sportparken.
Umeå Energis ambition är att satsningen ska öka attraktiviteten för både
Umeå Energi och hela Gammliaområdet.
Umeå Energis satsning på en sportpark är helt och hållet ett
marknadsstrategiskt beslut fattat av VD.
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