
U Österåker 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Datum: 2020-01-14 
Diarienummer: KS 2019/0 I 0 I 

Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag nr 17/2019- Inomhusvelodrom 

Sammanfattning 

Medborgarförslag nr 17 /2019 - Inomhusvelodrom går ut på att anlägga en 
inomhusvelodrom för bancyl<ling vilket enligt förslagsställaren skulle locka 
cyklister från i huvudsak Mälardalsområdet. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Avslå medborgarförslag nr 17 /2019 med hänvisning till avsaknad av 
intressenter och sponsorer. 

Bakgrund 
Det har till Österåkers kommun inkommit ett medborgarförslag, 
Medborgarförslag nr 17 /2019 - Inomhusvelodrom, som remitterats till Kultur
och fritidsnämnden samt till Kommunstyrelsen som på delegation från 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 

Förvaltningens slutsatser 
Kultur- och fritidsförvaltningen sluiver i sitt tjänsteutlåtande att en velodrom 
är en oval, lutande bana som används till tävling och träning i bancykling. 
Internationellt är det en relativt vanligt idrott med olika typer av 
tävlingsmoment. Det är även en OS-gren. I Sverige är velodromcykling mer 
begränsad och har begränsat antal anläggningar. Det finns för närvarande en 
inomhusvelodrom i Luleå. Förslagsställaren har således en poäng i att en 
inomhusvelodrom skulle locka många intressenter. 
Vidare skriver Kultur- och fritidsförvaltningen att motivera en satsning på att 
bygga en inomhusvelodrom skulle det behövs starka intressenter, så som 
Svenska Cykel förbundet, sponsorer, och/ eller starkt drivande cykelklubb, och 
sådant intresse har hittills inte påvisats. Marktillgången i Österåkers kommun är 
starkt begränsad och användningen behöver noga övervägas. Förslagsställaren 
ville särskilt lyfta marken i anslutning till den planerade Multisporthallen där 
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Uösteråker 

det dock inte finns tillräckligt med kommunal mark. Med detta i beaktande är 
en cykelvelodrom inte en prioriterad fråga i Österåkers kommun. 

Tidigare beredning 

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2019-11-06, § 7 :6. 

Bilagor 

1. Medborgarförslag nr 17 /2019

1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-11-
06, § 7:6
2. Kultur- och fritids förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-10-12.

Kommundirektör 

Expedieras 

Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunkansliet 

N ämndseki-eterare 
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Skickas till: 
Kommunfullmäl<tige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

Medborgarförslag 

Förslag ( endast ett ämne)* 

Inomhusvelodrom 
Beskrivning* 

Det finns endast 1 i110111tlUsvefodrom i hela Sverige 

Den finns i f,1lun. 

/\nlalct cykhster som skulle nyttja en velodrom är manga hundra kanske tusentals 

Upptagningsomrildel fir i huvudsr1k Stockholm, Uppland och hela Mfllardnlen. 

Det finns i näromrmlet minst 314 cykclklubbar med organiserad träning och ledare. 

I Stockholm finns ca 76 klubbar. Uppland ca 29 klullbr1r. Örebro ca 28 osv .. 

Om denna velodrom byggs kommer <let att kanske generera framtida medaljörer på VM/OS ! 
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"Österåker 

Allt hänger på alt erbjuda en fullvårdig velodrom för klubbar att kunna träna i första hand ungdomar men även si1 skulle det visa att Ostorakcrs 
kommun verkligen satsar pn breddidrotten ! 

I anslutning till den planernde Multisporthallen finns det mark där velodromhallen kan byggas. 

Namn'' 
Pauli Saastamoinen 

[SJ Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på
1/�1munens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats. 

Kontaktuppgifter 

Adress1' 
 
Telefon* 

 
E-postadress

 

Underskrift 

Ort och datum''' 
Akersberga 2019-03-19 

Namntecknin *  ..

Namnförtydligande''' 
2..V 

,!, Obligatoriska uppgifter· 

Postadress* 
 
Mobil 

 

L
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Sarnmam1·ädesprncokoll for l<ultu1·- och fritidsnämnden 2019-11-06

1-, I �t .__ L

Österåker 

KFN § 7:6 Dnr KFN 15 2019/0083(�)

Svar på medborgarförslag nr 17/2019 - Inomhusvelodrom 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

,\vsla medborgarförslag nr 17 /2() 19 med hä111·isning till avsaknad a\· intressenter och 
sponsorer. 

Sammanfattning 
i\ Iedborgarforslag nr It /2019- l nornhus\·elodrnm gir ut pä att anlägga en inomhusnlodrom 
for banc\'kling \·ilket enligt förslagsställaren skulle locka cyklister från i hun1clsak 
i\ [älarclalsomrader. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritids fon-alrningens tjänsteutlatande daterat 20 19-1 ( l- 12. 

Förslag till beslut 
.\rne Lbtrnnd (l(D) nkar bifall till l(ultur- och friridsfon-altningem beslutsforslag 
inneb:irande art a\·s];i medborgarförslag nr 17 /2(l 19 med härn·isning till a\·saknad a\· 
intressenter och sponsorer. 

Propositionsordning 
C )rdforandcn fragar om l(ultur- och fritidsnämnden beslutar enlig, \rnc I ];strands (l,D) 
,-rkande och finner att sa är fallet. 

Expedieras 
- 1 :iirs lagssr:i Il aren
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Justerandes signaturer· U tdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Datum 2019-10-12 

Dnr KFN 15 2019/0083 (cZJ 

Till Kultur- och fritidsnämnden 

Remissvar på medborgarförslag nr 17/2019 - Inomhusvelodrom 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 17 /2019 - Inomhusvelodrom går ut på att anlägga en inomhusvelodrom for 
bancykling vilket enligt förslagsställaren skulle locka cyklister från i huvudsak Mälardalsområclet. 

Beslutsförslag 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
Kommunstyrelsen besluta 
1\ vslå medborgarförslag nr 17 /2019 - Inomhusvelodrom med hänvisning avsaknad av intressenter 
och sponsorer. 

Bakgrund 
Det har till Österåkers kommun inkommit ett medborgarförslag, Medborgarförslag nr 17 /2019 -
Inomhusvelodrom, som remitterats till Kultur- och fritidsnämnden samt till Kommunstyrelsen som 
på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut. 

Förvaltningens slutsatser 
En velodrom är en oval, lutande bana som används till tävling och träning i bancykling. 
Internationellt är det en relativt vanligt idrott med olika typer av tävlingsmoment. Det är även en 
OS-gren. I Sverige är velodromcykling mer begränsad och har begränsat antal anläggningar. Det 
finns för närvarande en inomhusvelodrom i Luleå. Förslagsställaren har således en poäng i att en 
inomhusvelodrom skulle locka många intressenter. 

För att motivera en satsning på att bygga en inomhusvelodrom skulle det behöva finnas starka 
intressenter, så som Svenska Cykel förbundet, sponsorer, och/ eller starkt drivande cykelklubb, och 
sådant intresse har hittills inte lyfts. Avcn marktillgången i Österåkers kommun är starkt begränsad 
och användningen behöver noga övervägas. Förslagsställaren ville särskilt lyfta marken i anslutning 
till den planerade IV1ultisporthallen där det dock inte finns tillräckligt med kommunal mark. [Vlcd 
detta i beaktande är en cykelvelodrom inte en prioriterad fråga i Österåkers kommun. 

Bilagor 
Medborgarförslag nr 17 /2019 - Inomhusvelodro 

Eva Wiström 
Förvaltningschef Kultur och fritid Sakkunig idrott och fritid 
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aösteråker 
Tjänsteutlåtande 

Expedieras 
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