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Svar på motion nr I8/22 Ohlin (S) Österåkers Multihall - vår nya

Fullmäktigelokal?

Arbetsutskottets beslut

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.

Särskilt yttrande

Kenneth Johansson (MP) lämnar skriftligt in följande särskilda yttrande:

Protokollsbilaga § 2:10

Sammanfattning

I,motion nr 18/2022 av Margareta Olin (S)
- Österåkers Multihall - Vår nya

Fullmäktigelokalñ 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.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-01-30.

Deltar ej i beslutet

Soña Almgren (S) deltar ej i beslutet.

Forts.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Forts AU § 2:10

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

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

befmtüg 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 valeti september 2026.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)

yrkanden och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Lokalförsörjningsavdelningen

Kultur-och fritidsförvaltningen

Akt

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Protokollsbilaga § 2:10 Dnr: KS 2022/0152

Särskilt yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-0 I.

Ärende IO. Svar på motion nr l8/22 Ohlin (S) Österåkers Multihall -vår nya

Fullmäktigelokal?

Vi ser positivt på att det utreds alternativ eller lösning tills när det behövs fler ledamöter i

konununfullmäktige.

Kenneth Johansson (MP)


