
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 

AU § 9:10 Dnr. KS 2015/0271-821 

Utredning av förutsättningar för att anlägga en multihall och 
rackethall 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Avsätta 200 tkr inom Kommunstyrelsens budgetram 2015 för inledande konsultarbete till 
en förstudie. 

2. Avrapportering av förstudien samt ekonomiska konsekvenser ska ske till Kommunstyrelsen 
senast februari 2016 

3. I budget 2016 och plan 2017-18 beakta att avsätta likvider om 5 mkr för 2016 samt 1,7 mkr 
för 2017. Utgiften övergår senare till slutlig ägare som en del av den totala investeringen. 

4. Arbetet med förstudien skall ske i nära samarbete med aktuella idrottsföreningar 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens kontor har, med Kultur- och fritidsförvaltningen som sakkunnig, tagit 
fram en utredning i enlighet med uppdrag från Kommunfullmäktige i budgetbeslut KF § 9:31 
år 2014 gällande att utreda förutsättningar för anläggandet av en multihall. Kommunstyrelsen 
gav även ett uppdrag i beslut KS § 5:15 att utreda förutsättningarna för en rackethall. 
Kommunstyrelsens kontor överlämnar utredningen till Kommunstyrelsen med förslag till 
beslut som svar på uppdragen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2015-08-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till kommunstyrelsens kontors besluts förslag innebärande 
att 
1. Avsätta 200 tkr inom Kommunstyrelsens budgetram 2015 för inledande konsultarbete till 
en förstudie. 
2. Avrapportering av förstudien samt ekonomiska konsekvenser ska ske till Kommunstyrelsen 
senast februari 2016 
3. I budget 2016 och plan 2017-18 beakta att avsätta likvider om 5 mkr för 2016 samt 1,7 mkr 
för 2017. Utgiften övergår senare till slutlig ägare som en del av den totala investeringen. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar på tillägg innebärande att arbetet med förstudien skall ske i 
nära samarbete med aktuella idrottsföreningar 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 

Forts AU § 9:10 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
Ann-Christine Furustrands (S) tilläggsyrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kultur- och fritidsförvaltningen (Sakkunnig idrott och fritid) 
- Fastighetsekonom 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 0 Österåker 

Kommunstyrelsens kontor 
Emil Sjölund/Katti Bauer 
Datum 2015-08-27 
Dnr KS 2015/0271-821 

Till Kommunstyrelsen 

Utredning av förutsättningar för att anlägga en multihall och rackethall 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens kontor har, med Kultur- och fritids förvaltningen som sakkunnig, tagit fram en 
utredning i enlighet med uppdrag från Kommunfullmäktige i budgetbeslut KF § 9:31 år 2014 gällande 
att utreda förutsättningar för anläggandet av en multihall. Kommunstyrelsen gav även ett uppdrag i 
beslut KS § 5:15 att utreda förutsättningarna för en rackethall. Kommunstyrelsens kontor överlämnar 
utredningen till Kommunstyrelsen med förslag till beslut som svar på uppdragen. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
1. Avsätta 200 tkr inom Kommunstyrelsens budgetram 2015 för inledande konsultarbete till en 

Förstudie. 
2. Avrapportering av förstudien samt ekonomiska konsekvenser ska ske till Kommunstyrelsen senast 

februari 2016 
3. I budget 2016 och plan 2017-18 beakta att avsätta likvider om 5 mkr för 2016 samt 1,7 mkr för 

2017. Utgiften övergår senare till slutlig ägare som en del av den totala investeringen. 

Bakgrund 
Uppdrag gavs till Kommunstyrelsen i budget 2015 är, KF § 9:31 år 2014 , att i samråd med Kultur- och 
fritidsnämnden utreda förutsättningar för anläggandet av en multihall vid Näsvägen. I början på 2015 
tillkom uppdraget från Kommunstyrelsen KS § 5:15 år 2015 att utreda förutsättningarna för anläggandet 
av en rackethall för att tillgodose de behov som racketsporterna har. De båda uppdragen utreddes och 
redovisas som bilaga till detta tjänsteutlåtande. 

Förvaltningens slutsatser 
Mot bakgrund av storleken på projektet föreslås det fortsatta arbetet ske i etapper och inledas med en 
förstudie. Förstudiens syfte är främst att undersöka lämplig placering utifrån de behov som presenteras i 
utredningen samt att ta fram en plan för byggprocessen och belysa de ekonomiska konsekvenserna. 
Avstämning och delbeslut sker till Kommunstyrelsen efter varje etapp fram till byggnation enligt 
följande modell: 

• Förstudie, cirka 2-3 månader, ca 200 tkr. 
• Principförslag, cirka 3-4 månader, 0,7 — 1,2 mkr (uppskattad kostnad) 
• Projektering, cirka 7-8 månader, 4,5 - 5,5 mkr (uppskattad kostnad) 
• Byggnation, cirka 10-12 månader, 100 - 120 mkr (uppskattad kostnad) 

En projektgrupp med tjänstemän inom kommunen kommer att tillsättas. Utredning kring möjligheterna 
för anläggandet av en multihall och en rackethall i Österåkers kommun bifogas. 
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Tjänsteutlåtande 

A- Olof Firman 
/ommundirektör 

Katarina Lcinar 
Ekonomichef 

0 Österåker 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se 

Sida 2 av 2 


