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AU § I 1:10 Dnr. KS 2015/0131 

Svar på motion nr 12/2015 av Peter Wihlner (SD) och Lennart 
Ljungqvist (SD) - Anskaffande av bolltält 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla motion nr 12/2015, med hänvisning till Alliansen i Österåkers budgetförslag 2016 
och plan för 2017-18, där detta också ingår. 

2. Utreda förutsättningarna för anläggande av ytterligare bolltält lämpligen placerad vid 
Röllingby konstgräsplan vilket ska redovisas under 2016. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Utbyggnaden av hallar och arenor av olika slag har varit eftersatt i många år och det är 
angeläget att göra något ät det, därför yrkar vi bifall till motionen, då vi delar uppfattningen i 
sakfrågan. Samverkansbudgeten för 2016 med plan 2017-2018 har goda möjligheter genom sin 
ansvarsfulla ekonomi med bibehållen skatt möjlighet att finanisera förslaget. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
I en motion väckt på Kommunfullmäktige 2015-03-16, § 2:43 "Anskaffande av bolltält" av 
Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) föreslås att Österåkers kommun införskaffat-
ett bolltält. 
Motionärerna anför bland annat att ett bolltält skulle gynna både dam, herr och 
ungdoms fotboll. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-11-02. 
- Kommunstyrelsens kontors, kommunkansliet, tjänsteutlåtande daterat 2015-10-29. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ord förande förslagets beslutssats ett innebärande att 
bifalla motion nr 12/2015, med hänvisning till Alliansen i Österåkers budgetförslag 2016 och 
plan för 2017-18, där detta också ingår. 

Michaela Fletcher (M) yrkar som beslutssats tvä att med anledning av motionen utreda 
förutsättningarna för anläggande av ytterligare bolltält lämpligen placerad vid Röllingby 
konstgräsplan vilket ska redovisas under 2016. 

Forts. 

Justerandes signaturer ner Utdragsbestyrkande 
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Forts. AU § 11:10 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar följande 
1. Bifalla motionen 
2. Bifalla beslutssats två om att utreda förutsättningarna för anläggande av ytterligare ett 
bolltält i Österåkers kommun, vilket ska redovisas under 2016. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden eller 
enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 3 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer frtr Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Österåkers kommun (mandatperiod 
2015 - 2018), KSAU 2015-1 1-09, § I 1:10 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

FP Mathias Lindow, l:c vice ordf. - Michaela FL X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf X X 

M Johan Boström X X 

S Anas Abdullah X X 

Ersättare 

c: Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

MP Michael Solander X 

Resultat 3 2 -


