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Kommunkansliet 

Datum 2023-01-30 

Dnr KS 2022/0152 

Till Kommunstyrelsen 

 

 

Svar på motion nr 18/2022 av Margareta Olin (S) - Österåkers Multihall 

- vår nya Fullmäktigelokal? 
 

 

Sammanfattning 
I motion nr 18/2022 av Margareta Olin (S) – Österåkers Multihall – vår nya Fullmäktigelokal?, 
föreslås att Kommunfullmäktige hålls i Österåkers Multiarena samt att utvärdering ska ske efter det 
första sammanträdet vilket motionären föreslår ska vara det första sammanträdet för 
mandatperioden 2022-2026.  
 

Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

1. Motion nr 18/2022 avslås dels med hänvisning till att det sker en fortlöpande och planerad 
idrottsverksamhet för Österåkers kommuns invånare i Multiarenan som innehåller bland 
annat skolidrott, träningar och matcher, alla dagar i veckan från tidig morgon till sen kväll, 
samt dels att det redan finns en lokal som har den teknik som krävs för att hålla 
fullmäktigesammanträden med webbsändning. 
 

2. Uppdra åt Kommunstyrelsen att utvärdera behov av ombyggnation av befintlig 
fullmäktigesal och att senast i Budget för år 2025, inkludera finansiering av eventuella 
föreslagna åtgärder vilka syftar till ett fortsatt nyttjande av fullmäktigesalen efter det allmänna 
valet i september 2026.  

 

Bakgrund 
Margareta Olin (S) föreslår i motion nr 18/2022, att Kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas 
i Österåkers Multiarena. Motionären föreslår att det första fullmäktigesammanträdet för 
mandatperioden 2022-2026 hålls i arenan samt att utvärdering och beslut om placering/användning 
fattas därefter.  
 
Österåkers Multiarena invigdes den 25 augusti 2022. Syftet till uppförandet var att skapa fler 
idrottsytor för föreningslivet. Multiarenan kan dock nyttjas för andra ändamål som mässor, 
konferensen och kulturevenemang.  
I Multiarenan finns även fem mötesrum, varav den största är 76 kvadratmeter stor.  
 
Kommunfullmäktige, som under mandatperioden 2022-2026 består av 51 ledamöter och 33 ersättare 
sammanträder i fullmäktigesalen med tillhörande utrymmen på plan 4 i Alceahuset. Kommunen har 
utrustat och investerat i salen både som en allmän konferenslokal men också i syfte att husera 
fullmäktiges sammanträden. 
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Sammanträdena genomförs med hjälp av det inköpta mötessystemet Plenum där ordföranden 
förrättar upprop, närvarokontroll och omröstningar, orienterar sig mellan ärendena på dagordningen 
samt fördelar ordet och repliker.  
Den befintliga tekniken i salen består till exempel av: 
- paneler med knappsatser varifrån ledamöter anger närvaro samt ledamöter/tjänstgörande ersättare 
  anmäler ordet/repliker samt voterar, 
- mikrofoner som aktiveras via Plenum mötessystem när ordföranden fördelar ordet, 
- kameror vilka följer de kommandon som ges i mötessystemet Plenum och därför riktar 
  in sig mot ordföranden eller mot den som har ordet för anförande eller replik. 
 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunfullmäktige har beslutat att webbsändning av fullmäktiges sammanträden ska ske.  
Webbsändning sker idag live på kommunens webbplats, med några sekunders fördröjning, och 
innehåller förutom kamerabilder och ljudupptagning, information om aktuellt ärende och talare. 
För att webbsända Kommunfullmäktiges sammanträden på ett fullgott sätt från hall i Multiarenan 
skulle kommunen behöva hyra kameror, mikrofoner, projektorer och ljudanläggning vid varje enskilt 
sammanträde.  
 
Kommunkansliet har samrått med kommunens lokalförsörjningsavdelning som har anfört följande: 
Multiarenan är en satsning i kommunen för ökat idrottande och som erbjuder idrottsföreningar och 
kommunala verksamheter möjlighet att utöva idrott i en unik anläggning. Nyttjandet är stort i 
anläggningen främst under eftermiddagar, kvällar och helger. Möjligheten att anordna större 
sammankomster möjliggörs i Multiarenan, dessa borde dock inte begränsa idrottsverksamhet och 
skolidrott utan ske vid tillfällen då dessa verksamheter inte nyttjar anläggningen. Vid andra aktiviteter 
än idrottsutövning krävs anpassningar avseende t.ex. teknik, tillgänglighet, golvunderlag o.s.v. vilket 
kan vara både kostnadsdrivande samt begränsa nyttjandet för den huvudsakliga funktionen. 
Lokalförsörjningsavdelningen bedömer inte Multiarenan som lämplig att ha sammanträden för 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunkansliet har samrått med kultur-och fritidsförvaltningen som har anfört följande: 
I Multiarenan sker en fortlöpande och planerad idrottsverksamhet för Österåkers kommuns 
invånare som innehåller bland annat skolidrott, träningar och matcher måndag till söndag, från tidig 
morgon till sen kväll, året om. Golvläggning av mobilt eventgolv för att skydda ordinarie underlag 
skulle krävas vid ett eventuellt fullmäktigesammanträde i Multiarenan. Sådan golvläggning tar flera 
timmar att lägga ut och ta in.  
Kultur och fritidsförvaltningen anser sammantaget att kommunfullmäktiges sammanträden inte är 
lämpliga att hållas i multiarenans lokaler då anläggningen är byggd med syfte att bedriva idrott och 
fritidsverksamhet för Österåkers kommun invånare. 
  
Kommunkansliet föreslår, mot bakgrund av vad som presenterats att motion nr 18/2022 avslås dels 
med hänvisning till att det sker en fortlöpande och planerad idrottsverksamhet för Österåkers 
kommuns invånare i Multiarenan som innehåller bland annat skolidrott, träningar och matcher, alla 
dagar i veckan från tidig morgon till sen kväll, samt dels att det redan finns en lokal som har den 
teknik som krävs för att hålla fullmäktigesammanträden med webbsändning. 
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Kommunkansliet vill dock anföra att fullmäktigesalens fysiska utformning kanske ej till fullo 
kommer att uppfylla Kommunfullmäktiges behov från mandatperioden 2026-2030, då antalet 
ledamöter i Kommunfullmäktige förväntas öka från 51 till 61.  
Därför behöver lokalens utformning ses över för en eventuell ombyggnation av lokalen.   
 

Bilaga 
Motion nr 18/2022 

 

 

Staffan Erlandsson  Peter Freme 

Kommundirektör  Kanslichef 

 

 

___________ 

Expedieras 
- Ekonomiavdelningen 
- Akt 
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