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Svar på motion nr 4/2020 från Kristina
Embäck (S) – Samverkan för motorbana
Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2020- 01-27, §1:20, föreslår
motionären att Österåkers kommun kontaktar grannkommunerna för att
undersöka möjligheten till samverkan kring motorbana för motorintresserade
kommuninvånare.
Föreningen Åkersberga motorburen ungdom är nämnd i motionen som viktig
att stödja i sin verksamhet.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anse motion nr 4/2020 besvarad med hänvisning till att dialog är upprättad
med grannkommuner där frågan om motorbana ingår som en av pågående
diskussioner.

Bakgrund
I Österåkers kommun är motorintresset utbrett bland ungdomar.
En längre tid har behovet av mötes- och verksamhetsplats diskuterats,
framförallt tillsammans med föreningen Åkersberga motorburen ungdom.
Kultur- och fritidsförvaltningen har sedan en tid tillbaka en upptagen dialog
med bland annat grannkommunen Vallentuna i frågan om motorbana.
Samverkan mellan föreningen ÅMU och kommunen har lett till att föreningen
haft tillgång till både mötes- och verksamhetsplatser sedan 2018.
Just nu får föreningen stöd från kommunen till sin verksamhetslokal genom att
Kultur- och fritidsnämnden i december 2020 fattade beslut om förstärkt bidrag
för att ge möjlighet till en större lokal.
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Förvaltningens slutsatser
Åkersberga Motorburen ungdom lockar en del av de motorintresserade unga i
kommunen. Verksamheten växer och behöver fortsatt stöd från kommunen,. I
dialog med föreningen framgår att stöd till närbelägen verksamhetslokal är
prioriterad.
Motorintresset i kommunen sträcker sig dock även utanför ramarna för ÅMUs
verksamhet och detta kan gynnas av andra typer av verksamhetsplatser och
tillgång till andra ytor.
Just nu utvecklas ett långsiktigt stöd till Åkersberga motorburen ungdom
genom beslut i Kultur- och fritidsnämnden om verksamhetsstöd.
Motionen anses besvarad med hänvisning till att kommunikation pågår med
grannkommuner.
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