
Ordförandeförslag 

Q Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-12-16 
Dnr 2015/0067 

Svar på medborgarförslag nr 2/2015 - Bygg ut Söra simhall 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2015-03-18, § 2:44, föreslår förslagsställaren att 
Söra simhall byggs ut med en 50-metersbana. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Att avslå medborgarförslag 2/2015 med hänvisning till att det inte är möjligt att expandera Söra 
simhall i omfång ytterligare då intilliggande område är planlagt för bostadsbyggnation. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2015-12-14 

M i oiTäefa: I etc hel 
Kommunstyrelsens ordförande 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-12-14 
Dnr KS 2015/0067 

Svar på medborgarförslag nr 2/2015 - Bygg ut Söra simhall 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2015-03-18, § 2:44, föreslås bygga ut Söra 
simhall med en 50-metersbana då det skulle vara mycket bättre med ett större bad centralt än ett 
äventyrsbad i Rosenkälla. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå medborgarförslag nr 2/2015 med anledning av att området mellan simhallen och 
Margretelundsvägen är planerad för bostadsändamål. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande "Området mellan simhallen och 
Margretelundsvägen är planerad för bostadsändamål. En utbyggnad i enlighet med förslagställarens 
önskemål är alltså inte möjlig. Detta är avstämt med Samhällsbyggnadsförvaltningen. I kommande 
planarbete och långsiktig ekonomisk planering bör beaktas möjligheten till god tillgänglighet för 
skolorna för simundervisning såväl som för allmänhetens bad och rekreation i en expanderande 
kommun". 

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

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-10, § 7:9. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-11-09 

Bilagor 
1. Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-12-10, § 7:9. 
2. Kultur-och fritidsförvaltningens tjäi ',0' 1 1 ' ' r ^9 

|an-Olof Friman 
Kommundirektör 

Peter F/em 
Kanslfchcf 
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Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-10 

KFN 15 § 7:9 Dnr KFN 2015/0062 

Svar på medborgarförslag nr 2/2015 - Bygg ut Söra simhall 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag nr 2/2015 - Bygg ut Söra simhall, dnr KS 2015/0067-100 avslås med 
anledning av att området mellan simhallen och Margretelundsvägen är planerad för 
bostadsändamål. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 2/2015, bygg ut Söra simhall går ut på att inrätta ett större bad centralt i 
Åkersberga, vid befintliga Söra simhall som har banlängd på 25 meter. 

Beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-11-09. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (I.) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att 
Medborgarförslag nr 2/2015 - Bygg ut Söra simhall, dnr KS 2015/0067-100 avslås med 
anledning av att området mellan simhallen och Margretelundsvägen är planerad för 
bostadsändamål. 

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

Expedieras 
- Akten 
- KS/KF 

'• 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 
Datum 2015-11-09 
Dnr KFNI5 201 S/0062 

Svar på remiss - medborgarförslag nr 2/2015 - B/gg ut Söra simhall 

Sammanfattning 
1 ill Kommunfullmäktige har inkommit ett medborgarförslag nr 2/2015 - Bygg ut Söra simhall, dnr 
KS 2015/0067-100, för remittering till Kultur- och fritidsnämnden samt till Kommunstyrelsen, för 
slutligt" beslut i Kommunfullmäktige. 

Beslutsförslag 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
Medborgarförslag nr 2/2015 Bygg ut Söra simhall, dnr KS 2015/0067-100 avslås med anledning 
av att området mellan simhallen och Margretelundsvägen är planerad för bostadsändamål. 

Bakgrund 
Medborgarförslaget nr 2/2015 Bygg ut Söra simhall, dnr KS 2015/0067-100 går ut på att inrätta 
ett större bad centralt i Akersberga, vid befintliga Söra Simhall som har banlängd på 25 meter. 
Förslagsställaren menar att detta skulle öka måluppfyllelsen för simkunnigheten i skolan. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunfullmäktige beslutade 2015 03-16 § KF2:11 att anta detaljplan för Berga 6:406 in fl. 
Detaljplanen är överklagad och har ännu inte vunnit laga kraft. Området mellan simhallen och 
Margretelundsvägen är planerad för bostadsändamål. En utbyggnad i enlighet med förslagsställarens 
önskemål är alltså inte möjlig. Detta är avstämt i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

I kommande planarbete och långsiktig ekonomisk planering bör beaktas möjligheten till god 
tillgänglighet for skolorna för simundervisning såväl som för allmänhetens bad och rekreation i en 
expanderande kommun. 

Bilagor 
1. Medborgarförslag nr 2/2015 - Bygg ut Söra simhall, dnr KS 2015/0067-100 
2. Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-03-16/2015-03-18 § KF2:44 

7 
/ 

liva Wiström 
Förvaltningschef Sakkunnig Idrott- och fritid 
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CK 

Skickas till; 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliefc 
104 86 Åkersberga 

0 Österåker 
d/d Oifi 

Medborgarförslag 

ÖSTHRÅKfiRS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -02- 0'j 
D.ni: 

MÉ/ÄMoO; 

Förslag (endast ett ämne)* 

Bygg ut Söra simhall! 
Beskrivning* 

En utbyggnad av simhallen med en 50m-bassäng skulle gynna alla 
medborgare i kommunen. Ett större bad centralt i kommunen skulle var 
mycket bättre än ett Ävetyrsbad i Rosenkälla. Måluppfyllelsen för 
skolbarnens simkunnighet skulle kunna öka då skolorna får mera plats och 
tid till simundervisning. I en Skärgårdskommun är simkunnighet livsviktigtl 
Plats till en utbyggnad finns mellan nuvarande simhall och 
Margretelundsvägen där det nu är en liten höjd. 

Namn * 
Ebba Bäckström 

[f§] jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats. 

Kontaktuppgifter 

Adrnis* 

I nlofim" 

E-postadress 

Underskrift 

Ort och datum* 

Namnteckning" 

N&nmfÖrtvdllttiMde* 

Postadress* 

Mobil 

Obligatoriska uppgifter 
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