
Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 
Fredrik Zethrseus 
Datum 2019-02-18 
Dnr KS 2018/0030 

Svar på motion nr 2/2018 från Ann-Christine Furustrand (S) och 
Kristina Embäck (S) - Boulehall i Österåker 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 1:13, föreslås att Österåkers kommun 
skyndsamt utreder frågan och därefter anlägger en boulehall. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Anse motion nr 2/2018 besvarad med hänvisning till att en ny bouleyta planeras ino mhus inom 
ramarna för projektering av ny multihall. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt tjänsteudåtande "Beslutsförslaget är fattat i samråd med 
den fastighetsstrategiska avdelningen. Det är också i samverkan med fastighetsstrategiska 
avdelningen som kravställan på multihallen arbetas fram och där boulebana finns med i 
specifikationen." 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2018-12-13, § 8:8. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 2018-12-13, § 8:8. 
2. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteudåtande datesåt 2018-11-21. 

Staffan Erlandsson .Peter Frmie— 
Kommundirektör / Kanslichef 

Expedieras 
- Kultur- och fritidsnämnden 
- Kommunkansliet 
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13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-13 

KFN § 8:8 Dnr KFN 15 2018/0024 [p ) J 

Svar på motion nr 2/2018 - Boulehall i Österåker 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motion ni 2/2018 anses besvarad med anledning av att en bouleyta planetas inomhus inom 
ramarna för projektering av en ny multihall. 

Sammanfattning 
Till Kommunfullmäktige har inkommit en motion om att inrätta en boulehall, motion nr 
2/2010- Boulehall i Österåker. Denna ät i sin tur remitterad till Kommunstyrelsen som 
remitterat till Kultur- och fritidsnämnden för vidare behandling i samråd med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-21. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag 
innebärande att Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige. 
Motion nr 2/2018 anses besvarad med an ledning av att en bouleyta planeras inomhus inom 
ramarna för projektering av en ny multihall. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (L) 
yrkanden och finner att så är fallet. 

Expedieras 
-Kommunstyrelsen 
-Ekonomienheten'^/ 
- Budget och kvalitetsenheten • 
-Akten 

Justerandes sig naturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 

Datum 2018-11-21 
Dnr KFN15 2018/0024 

Svar på remiss - motion nr 2/2018 - Boulehall i Österåker 

Sammanfattning 
Till Kommunfullmäktige har inkommit en motion om att inrätta en boulehall, motion nr 2/2010 -
Boulehall i Österåker. Denna är i sin tur remitterad till Kommunstyrelsen som remitterat till Kultur-
och fritidsnämnden för vidare behandling i samråd med SBF. 

Beslutsförslag 
Kultut- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
Motion nr 2/2018 anses besvarad med anledning av att en bouleyta planeras inomhus inom ramarna 
för projektering av ny multihall. 

Bakgrund 
Enligt följande beslut - Beställning av Armada Fastighes AB för uppförande av multihall -
Kommunfullmäktiges beslut KS 2015/0271, ingår i kravspecifikationen en yta för boule inomhus. 

Förvaltningens slutsatser 
Beslutsförslaget är fattat i samråd med den fastighetsstrategiska avdelningen. Det är också i 
samverkan med fastighetsstrategiska avdelningen som kravställan på multihallen arbetas fram och 
där boulebana finns med i specifikationen. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Beställning av Armada Fastighets AB för uppförande av multihall, Kommunfullmäktige 2016-06-13, 
§ 5:14, Dnr KS 2015/0271-8 

Bilagor 
"Boulehall i Österåker KS 2018/0030-1", 2018-01-25 

I ''va Wiström 
] 'örvaltningschef ' Sakkunnig idrott och fritid 
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Åkersberga den 24 januari 2018 
Motion till kommunfullmäktige 

Boulehall Österåker 

•®KÖES 
Kcnn^®lul'M 

• '•'.ii 1 "'"-51* 

Boule är mycket populärt i vår kommun och det finns tre föreningar som har boule i sin 
verksamhet. Vi har aktivt drivit på för att denna populära verksamhet hos våra lite äldre 
invånare skall prioriteras och fått gehör för detta. Men Österåker kan mer och bättre! 

Tyvärr är säsongen begränsad eftersom det 
helt saknas boulebanor inomhus i vår kommun. 
Under vinterhalvåret så får de aktiva i vår 
kommun söka sig till inomhusbanor belägna i 
andra kommuner, och det tycker vi är ett 
fattigdomstecken. 

Vi har besökcNorrtälje Boulehall och tittat på 
hur de organiserar sin verksamhet och är helt 
övertygade om att förutsättningarna för en 
liknande verksamhet som denna finns i 
Österåkerskommun. 

Mot bakgrunden ovan yrkas följande 

Att Österåkers kommun skyndsamt utreder frågan och därefter 
anlägger en Boulehall. 

För Socialdemokraterna 

Kristina Embäck 



3 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-06-13 

KF §5:14 Dnr. KS 2015/0271 

Beställning av Armada Fastighets AB för uppförande av multihall 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Av Armada Fastighets AB beställa, efter genomfötd upphandling, 
uppförandet av en Multihall vid Näsvägen, enligt självkostnadsprincip. 

2. En styrgrupp tillsätts med representanter från Armada Fastighets AB 
och berörda förvaltningar inom Österåkers kommun. 

3. Upphandlingsunderlaget ska godkännas av Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Särskilt yttrande (MP) 
Jag anser att vi måste vara uppmärksamma på att ha ett övergripande mål om att inte sprida 
våra större idrottsanläggningar i kommunen för mycket geografiskt. Långa avstånd från 
Åkersbergas centrala delar till respektive idrottsanläggning får hel ler inte bli för långt, inte 
minst för att inte försvåra för våra barn och ungdomar att själva ta sig till anläggningarna 
Michael Solander (MP) 

Sammanfattning 
Armada Fastighets AB har presenterat en uppskattad hyreskostnad fö r en Multihall och 
föreslås ges i uppdrag att, efter genomförd upphandling, uppföra en Multihall vid Näsvägen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på extrainsatt sammanträde 2016-06-13, § 8:8. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2016-06-01. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrk ar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

Michael Solander (MP) biträder Michaela Fletcbers (M) yrkan de. 

Forts, nästa sida 

.eranSes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2016-06-13 

3 Österåker 

Forts. KF § 5:14 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag frågar om detta 
även kan blir f ullmäktiges beslut samt finner frågan med ja b esvarad. 

Expedieras 
- Kansliet, Armada Fastighets AB, Ekonomienheten, Kultur- och fritidsnämnden, 

Justefamles signaturer Utdragsbestyrkande 


