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§6
Svar på motion (S) om inomhushall (KS 2015.504)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
Reservationer

Jaana Tilles (S) och Gustav Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jaana
Tilles (S) yrkande.
Ärendebeskrivning

Jerri Bergström (S) väckte 2015-12-14 en motion om att Vallentuna kommun ska uppföra en
permanent inomhushall för friidrott och fotboll. Motionären menar att flera idrotter har svårt
att bedriva sin verksamhet under vintertid eftersom det idag är problem med att hålla banor
och planer rena från snö och is och anser att fullgoda inomhusalternativ saknas. Vidare
föreslår motionären Lindholmen som en ändamålsenlig placering, utifrån att kommunen äger
mark där och många nya bostäder planeras i området. Efter kommunstyrelsens återremiss har
fritidsnämnden lämnat ett nytt yttrande i ärendet. I fritidsnämndens yttrande framgår möjlig
placering, möjlighet till delregionala samarbeten samt att investeringskostnaderna är oklara.
Kommunledningskontoret konstaterar att inriktning för investeringar fattas årligen, i samband
med investeringsplanen. Inför ett eventuellt beslut om inomhushall bör en förstudie
genomföras för att klarlägga kostnaden. Även en förstudie är dock förenat med kostnader i
form av investeringsmedel.
Yrkanden
Jaana Tilles (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår
motionen.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.
Beslutsunderlag

1.
2.
3.
4.

§224 Svar på motion (S) om inomhushall
Svar på motion (S) om inomhushall
Motion (S) Bygg en inomhushall för friidrott och fotboll
Fritidnämndens beslut avseende svar på motion om ny inomhushall

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Akt Fritidsnämnden

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 224
Svar på motion (S) om inomhushall (KS 2015.504)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
Reservationer

Jaana Tilles (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärendebeskrivning

Jerri Bergström (S) väckte 2015-12-14 en motion om att Vallentuna kommun ska uppföra en
permanent inomhushall för friidrott och fotboll. Motionären menar att flera idrotter har svårt
att bedriva sin verksamhet under vintertid eftersom det idag är problem med att hålla banor
och planer rena från snö och is och anser att fullgoda inomhusalternativ saknas. Vidare
föreslår motionären Lindholmen som en ändamålsenlig placering, utifrån att kommunen äger
mark där och många nya bostäder planeras i området. Efter kommunstyrelsens återremiss har
fritidsnämnden lämnat ett nytt yttrande i ärendet. I fritidsnämndens yttrande framgår möjlig
placering, möjlighet till delregionala samarbeten samt att investeringskostnaderna är oklara.
Kommunledningskontoret konstaterar att inriktning för investeringar fattas årligen, i samband
med investeringsplanen. Inför ett eventuellt beslut om inomhushall bör en förstudie
genomföras för att klarlägga kostnaden. Även en förstudie är dock förenat med kostnader i
form av investeringsmedel.
Yrkanden
Jaana Tilles (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att fullmäktige bifaller motionen.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jaana Tilles (S) yrkande och på sitt
eget yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Parisa
Liljestrands (M) yrkande.
Beslutsunderlag

1. Svar på motion (S) om inomhushall
2. Motion (S) Bygg en inomhushall för friidrott och fotboll
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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3. Fritidsnämndens yttrande, Motion (S) om att bygga inomhushall
Expedieras till

Akt Fritidsnämnden

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tjänsteskrivelse
Svar på motion (S) om inomhushall
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
Ärendet i korthet
Jerri Bergström (S) väckte 2015-12-14 en motion om att Vallentuna kommun ska
uppföra en permanent inomhushall för friidrott och fotboll.
Motionären menar att flera idrotter har svårt att bedriva sin verksamhet under
vintertid eftersom det idag är problem med att hålla banor och planer rena från snö
och is och anser att fullgoda inomhusalternativ saknas. Vidare föreslår motionären
Lindholmen som en ändamålsenlig placering, utifrån att kommunen äger mark där
och många nya bostäder planeras i området.
Efter kommunstyrelsens återremiss har fritidsnämnden lämnat ett nytt yttrande i
ärendet. I fritidsnämndens yttrande framgår möjlig placering, möjlighet till
delregionala samarbeten samt att investeringskostnaderna är oklara.
Kommunledningskontoret konstaterar att inriktning för investeringar fattas årligen, i
samband med investeringsplanen. Inför ett eventuellt beslut om inomhushall bör en
förstudie genomföras för att klarlägga kostnaden. Även en förstudie är dock förenat
med kostnader i form av investeringsmedel.
Fritidsnämndens yttrande
En placering av inomhushall bör enligt fritidsnämndens yttrande ligga nära
centralorten, då centrala Vallentuna har flest utövare inom berörda idrotter i
kommunen. Mer specifikt förordas en placering vid Vallentuna IP, även om det inte är
oproblematiskt. En nyetablering av en inomhushall kan bara ske öster om nuvarande
IP. Ytan är begränsad, och en bedömning av markförutsättningarna behöver göras. I
relativ närhet finns också kulturhistoriska värden som bör beaktas.
Motiveringen till placeringen är att drift och tillsyn under kvällstid och helger blir en
naturlig förlängning av nuvarande arbete, och att logistiklösningarna redan finns på
plats.
Behovet av inomhushallar i regionen bedöms enligt nämnden vara stort, och om en
inomhushall skulle byggas ser nämnden möjligheter att skapa samverkan på
delregional nivå.
Enligt fritidsnämndens yttrande är en investeringskostnad för en inomhushall svår att
beräkna, då markarbeten och biytor i högsta grad är kostnadsdrivande.
Vad gäller driftkostnader framgår av yttrandet att kostnadstäckningen kan bestå både
av hyresintäkter från lokala föreningar såväl som externa hyresgäster. Nämnden
framhåller att ytterligare möjligheter ges till hyresintäkter om inomhushallen byggs så
att den med mindre anpassningar kan användas på annat sätt under
sommarmånaderna, t.ex. evenemang, mässor och nöjesarrangemang. En inomhushall
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kan förväntas ha hög nyttjandegrad för idrottsliga verksamheter, vilket alltså kan
kompletteras med uthyrningar under lågsäsong.
Om investeringsbeslut
Beslut om inriktning för investeringar fattas årligen, i samband med
investeringsplanen i kommunplanen. För investeringar, utöver årliga anslag, ska
särskilda beslut fattas för fastställande av investeringsbudget. Behovet av större
investeringar bör vägas mot behovet av andra större investeringar.
Investeringsverksamheten följer befolkningsprognosen och uppgår till drygt 1 100
miljoner kronor under perioden 2017-2019. De stora investeringar som planeras de
närmaste åren är främst nya förskolor och skolor.
För fritidsnämnden är investeringsbudgeten under 2018 satt till 21,1 miljoner (varav 1
miljon i årligt anslag), och under hela tioårsperioden kalkyleras för nämnden
kostnader om 69,2 miljoner.
Kommunledningskontorets bedömning
Utifrån att kostnaden för en inomhushall inte är klarlagd bedömer
kommunledningskontoret att motionen bör avslås. Om det finns en majoritet för att
bygga en inomhushall på sikt, bör i första hand en förstudie genomföras, i syfte att ta
fram beslutsunderlag med kostnadsbedömning. Även en förstudie kräver dock
investeringsmedel. Om kostnaden för förstudien ryms inom det årliga anslaget kan
fritidsnämnden välja att prioritera förstudie av inomhushall. Om fritidsnämnden
önskar ändra användningen av de övriga budgeterade investeringsmedlen, för att
istället använda medlen för en förstudie av en inomhushall, krävs dock en hemställan
hos fullmäktige. Omprioriteringar kan dock få till följd att andra investeringsprojekt
inte kan genomföras.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Motion (S) om inomhushall
3. Fritidsnämndens yttrande
Victor Kilén
Kommundirektör

Annika Hellberg
Ekonomichef

______________________
Ska expedieras till
Akt
Fritidsnämnden
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Kommunfullmäktige i Vallentuna
Motion
Bygg en inomhushall für friidrott och fotboll

Att idrotten skulle vara årstidsbunden är något som hör historien till. Idag utövas idrott i alla
dess former året runt och många sporter har tävlingssäsong

från januari

till december.

I Vallentuna har flera idrotter svårt att bedriva sin verksamhet under vintertid eftersom det
idagär problem med att hålla banor och planer rena från snö och is och fullgoda
inomhusalternativ saknas. Att som idag istället tvinga invånarna i Vallentuna pendla till andra
kommuner ftir att kunna utöva sin idrott åir inte hållbart, vare sig ekonomiskt eller
miljömässigt.
En träningsanläggning
som ger barn, ungdomar och vuxna möjlighet attägna sig åt den
aktivitet man vill utan att bristen på anläggningar sätter käppar i hjulet är en forutsättning om
en framtidsinriktad kommun ska kunna fortsätta attväxa och utvecklas.

Exempel på placering av en inomhushall är Lindholmen som dels har ändamålsenlig
som kommunen äger och dels är ett område där mångaîyabostäder
planeras.

Därftir füreslår vi Socialdemokrater

i Vallentuna

att Vallentuna kommun uppftir en permanent

För den

mark

inomhushall ftir friidrott och fotboll

ska gruppen

Jeni
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§ 72
Yttrande på motion (S) om inomhushall (FN 2016.047)
Beslut

Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med anledning av att
Vallentuna kommun har för avsikt att ingå avtal med friidrottshallen på Sollentunavallen och
behovet som motionären belyser har därigenom uppfyllts. Dessutom finns inte dessa medel i
budget och plan för den aktuella perioden.
Reservationer

Jerri Bergström (S) och Adam Westerberg (S) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning

Jerri Bergström (S) väckte 2015-12-14 en motion om att Vallentuna kommun ska uppföra en
permanent inomhushall för friidrott och fotboll. Motionären menar att flera idrotter har svårt
att bedriva sin verksamhet vintertid eftersom det idag är problem med att hålla banor och
planer rena från snö och is och anser att fullgoda inomhusalternativ saknas. Vidare föreslår
motionären Lindholmen som en ändamålsenlig placering, utifrån att kommunen äger mark där
och många nya bostäder planeras i området.
Yrkanden

Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar att fritidsnämndens beslutar att:
Föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med anledning av att Vallentuna kommun har
för avsikt att ingå avtal med friidrottshallen på Sollentunavallen och behovet som motionären
belyser har därigenom uppfyllts. Dessutom finns inte dessa medel i budget och plan för den
aktuella perioden.
Jerri Bergström (S) yrkar att fritidsnämnden beslutar att:
Föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsgång

Ordförande Lars Carlsson (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och på Jerri Bergströms
(S) yrkande och finner att fritidsnämnden beslutar i enlighet med Lars Carlssons (C) yrkande.
Beslutsunderlag

1.
2.
3.
4.
5.

§74 Yttrande på motion (S) om inomhushall
§67 Yttrande på motion (S) om inomhushall
Fritidsnämndens arbetsutskotts förslag på Yttrande på motion S 161124
Tjänsteskrivelse 2016-09-20, yttrande hall friidrott och fotboll
Remiss Motion (S) Bygg en inomhushall för friidrott och fotboll

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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6. Motion, (S) Bygg en inomhushall för friidrott och fotboll
Expedieras till

Akten
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige i Vallentuna
Motion
Bygg en inomhushall für friidrott och fotboll

Att idrotten skulle vara årstidsbunden är något som hör historien till. Idag utövas idrott i alla
dess former året runt och många sporter har tävlingssäsong

från januari

till december.

I Vallentuna har flera idrotter svårt att bedriva sin verksamhet under vintertid eftersom det
idagär problem med att hålla banor och planer rena från snö och is och fullgoda
inomhusalternativ saknas. Att som idag istället tvinga invånarna i Vallentuna pendla till andra
kommuner ftir att kunna utöva sin idrott åir inte hållbart, vare sig ekonomiskt eller
miljömässigt.
En träningsanläggning
som ger barn, ungdomar och vuxna möjlighet attägna sig åt den
aktivitet man vill utan att bristen på anläggningar sätter käppar i hjulet är en forutsättning om
en framtidsinriktad kommun ska kunna fortsätta attväxa och utvecklas.

Exempel på placering av en inomhushall är Lindholmen som dels har ändamålsenlig
som kommunen äger och dels är ett område där mångaîyabostäder
planeras.

Därftir füreslår vi Socialdemokrater

i Vallentuna

att Vallentuna kommun uppftir en permanent

För den

mark

inomhushall ftir friidrott och fotboll

ska gruppen

Jeni
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