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Svar på motion nr 9/2014 från Klas Göran Wändesjö (S) - Gör Idrotts-
och Friluftsalliansen i Österåker till remissinstans. 

Sammanfattning 

Klas Göran Wändesjö (S) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-06-16, §5:22, att 
Idrotts- och Friluftsalliansen i Österåker görs till remissinstans i alla kommunala frågor som berör 
föreningsverksamheter inom Idrotts- och Friluftsalliansens verksamhetsområde. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Att anse motionen besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen 2014-08-11, KS §7:18, 
beslutade att inrätta ett nytt Idrotts- och Friluftsråd med uppgift att bl.a. vara remissinstans i frågor 
som berör föreningsverksamheter inom Idrotts- och Friluftsalliansens verksamhetsområde. 

Motivering 

Idrotts- och Friluftsalliansen besökte de olika partierna sommaren 2014. Idén om ett Idrotts- och 
Friluftsråd är i grunden ett förslag från Idrotts- och Friluftsalliansen i Österåker, som sedemera 
Kommunstyrelsen tog fasta på. I takt med att invånarantalet växer är det viktigt att ha en för 
frågorna insatt remissinstans för den långsiktiga planeringen av anläggningar och aktiviteter. 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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o Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens kontor 

Sofia Coyne 
Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-02-06 
Dnr KS 2014/0192 

Svar på motion nr 9/2014 från Klas Göran Wändesjö (S) - Gör Idrotts-
och Friluftsalliansen i Österåker till remissinstans 

Sammanfattning 
Klas Göran Wändesjö (S) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-06-16, 
§ 5:22, att Idrotts- och Friluftsalliansen i Österåker (FIA) görs till remissinstans i alla kommunala 
frågor som berör föreningsverksamheter inom Idrotts- och friluftsalliansens verksamhetsområde. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 
2014-08-11, KS § 7:18, beslutade att inrätta ett nytt Idrotts- och friluftsråd med uppgift att bl.a. vara 
remissinstans i frågor som berör föreningsverksamheter inom Idrotts- och friluftsalliansens 
verksamhetsområde. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har inrättat ett råd för att hämta information och kunskap från branschspecifika 
områden. Idrotts- och friluftslivet föreslås också bli en remissinstans till Kommunstyrelsen för 
förslag till långsiktig planering av idrotts- och friluftsaktiviteter i takt med att kommuninvånarantalet 
växer. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunkansliet har inget övrigt att erinra. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2014-08-11, § 7:18 
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Tjänsteutlåtande 

Bilagor 
Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-11, § 7:18. 

0 
n-Olof Friman 
ommundirektör 

Peter Freme 
Kanslichef 

0 Österåker 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2014-08-1 I 

KS §7:18 Dnr. KS 2014/0213-103 

Inrättande av ett Idrotts- och friluftsråd 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen inrättar ett Idrotts- och friluftsråd. 

2. Kommunstyrelsen utser de politiska representanterna till Idrotts- och friluftsrådet. 

3. Kommunstyrelsens kontor ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för Idrotts- och friluftsrådet. 

4. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens budgetram. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har inrättat råd för att inhämta information och kunskap från 
branschspecifika områden. Idrotts- och friluftslivet föreslås nu bli en remissinstans till 
Kommunstyrelsen för förslag till långsiktig planering av idrotts- och friluftsaktiviteter i takt 
med att kommuninvånarantalet växer 

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag daterat 2014-06-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att: 
1. Kommunstyrelsen inrättar ett Idrotts- och friluftsråd. 
2. Kommunstyrelsen utser de politiska representanterna till Idrotts- och friluftsrådet. 
3. Kommunstyrelsens kontor ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för Idrotts- och friluftsrådet. 
4. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens budgetram. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) 
yrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kansliet/matrikeln 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

0 D.nr: . 

201^ -06- 12 

Motion 2014-05-28 

Gör Idrotts- och Friluftsalliansen i Österåker till remissinstans 

Idrotts- och friluftsalliansen har idag funnits i kommunen i 10 år och 52 föreningar samarbetar med 
att få en gemensam syn i föreningsfrågor. En stor del av arbetet har och är att föra fram 
gemensamma behov till kommunen, som bidrag till föreningar och nya anläggningar. 

FIA kan bli ett bra stöd för kommunens olika nämnder för att hitta bra och i många fall ovanliga 
lösningar på problemen samt se risker som kan uppstå med dom beslut som arbetas fram. Antas 
motionen kan man också få fram underlag på olika projekt då en stor kunskap finns i föreningarna 
och kan därmed ge bättre beräkningar av investeringar som vi som kommun vill och behöver göra. 

Socialdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

Att Idrotts- och Friluftsalliansen i Österåker (FIA) görs till remissinstans i alla kommunala 
frågor som berör föreningsverksamheter inom alliansens verksamhetsområde. 

Klas-Göran Wändesjö (S) 


