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Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-11-02 
Dnr 2015/0131 

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

Sammanfattning 

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

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

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

2. Utreda förutsättningar för anläggandet av ytterligare ett bolltält i Österåkers kommun, vilket ska 
redovisas under 2016. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2015-10-29 

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

Sida I av I 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-10-29 
Dnr KS 2015/0131 

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

Sammanfattning 
I en motion väckt på Kommunfullmäktige 2015-03-16/2015-03-18, § 2:43 "Anskaffande av bolltält" 
av Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) föreslås att Kommunfullmäktige införskaffar ett 
bolltält. Motionärerna anför bland annat att ett bolltält skulle gynna både dam, herr och 
ungdomsfotboll. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

1. Bifalla motion nr 12/2015 "Anskaffande av boll tält" med hänvisning till Alliansen i Österåkers 
budgetförslag 2016, planåren 2017 -2018, till KF, där nämnda satsning särskilt omnämns. 

2. Utreda förutsättningar för anläggandet av ytterligare ett bolltält i Österåkers kommun, vilket ska 
redovisas under 2016. 

Bakgrund 
På Kommunfullmäktige 2015-0616 väcktes motionen "Anskaffande av bolltält" som går ut på att 
Österåkers kommun införskaffar ett boll tält som kan ställas upp över befintligt konstgräsplan under 
vintermånaderna oktober - april. På så sätt menar motionären att fotbollen gynnas samtidigt som 
trycket lättar på de befintliga hallarna i kommunen. 

Investeringar i byggnader och lokalfrågor hamnar under Kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor har i samråd med Kultur- fritidsförvaltningen kunnat konstatera att ett 
tillskott av en uppvärmd fotbollsanläggning skulle uppfylla behovet för de cirka 25 % av 
kommunens flickor och pojkar upp till 20 år spelar fotboll i en förening. Många skolor i kommunen 
har också fotboll som lokal profil, vilket bidrar att trycket på stora hallar är mycket stort även 
vintertid. Att bygga in och värma en fotbollsplan under vissa perioder på året görs oftast genom sk 
övertryckshallar. 

Vid Röllingby finns konstgräsplaner som värms upp av ishallens överskottsvärme. Detta, 
tillsammans med att planen är kommungemensam, gör den till en lämplig plan att sätta upp en 
övertryckshall. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Investering 
Totala kalkyler från kommuner som anlagt konstgräsplaner med övertryckshallar skiljer sig från 
mellan 6-10 mnkr. 

Underhållsdrift 
Underhåll och uppvärmning kostar ca 500-600 tkr och det tillkommer kostnader för nedplockning, 
uppsättning samt förvaring av tält. Detta behöver utredas närmare. 

Bilagor 
Motion nr 12/2015 av Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD) - Anskaffande av bolltält 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 
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Motion till kommunfullmäktige i Österåker. 

Anskaffande av bolltält. 

Vi vill att Österåkers kommun införskaffar ett bolltält för förslagsvis placering i 
Röllingby över befintlig konstgräsplan. Bolltältet ställs förslagsvis upp mellan 
perioderna Oktober till April. 
Uppvärmning av bolltältet sker förslagsvis genom att ta tillvara på spillvärmen från 
närliggande idrottshall, eller dylik anläggning. 
Tanken är att tältet under dagtid kan utnyttjas av skolor för olika bollspel, etc. samt 
även som vi hoppas på, ett framtida fotbolls/idrottsgymnasium, 
Detta tält skulle gynna både dam, herr och ungdomsfotboll, mfl. Vid utnyttjande av 
tältet för ungdomsfotboll så kan upp till fyra (4) lag spela samtidigt. Vidare så 
kommer detta tält att lätta på trycket för halltider inom kommunen. 
Andra tider anser vi Sverigedemokrater att man med lätthet kan hyra ut för att erhålla 
bättre ekonomi. 
Sverigedemokraterna anser att denna investering avsevärt höjer kommunens 
attraktionskraft hos ungdomar och föräldrar. 

Se bilaga l för visualisering 

Sverigedemokraterna Österåker yrkar därför med hänvisning till ovanstående: 

Att - Kommunfullmäktige beslutar om att införskaffa bolltält. 

S v e r i c ni o k ra t e r » a Öste rå ke r 



jLglp, ̂ mimdeMohnteriui' 
r!y,:jitrt s. Vf<\ét«r 


