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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 71

2017-06-21

Medborgarförslag om att ersätta den
planerade bordtennishallen med en
multihall
Dnr KS 17/0187

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar:
•

Kommunfullmäktige ser positivt på att Kultur- och fritidskontoret
utöver uppdraget om en ny sporthall anpassad för bordtennis även får
ett uppdrag om att utreda en multihall.

•

Beslutet justeras omedelbart

__________

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har fått ett medborgarförslag från Kjell Borg om att
ersätta den planerade sporthallen anpassad till bordtennis med en multihall.
Förslagsställaren menar att både handbollen och bordtennisen har ett stort
behov av halltider med anledning av att klubbarna tagit sig till division 1 i
respektive idrott.
Förslagsställaren föreslår att Kommunfullmäktige återremitterar frågan om
”Sporthall anpassad för bordtennis” till Kultur- och fritidsnämnden för att
utreda frågan om att ersätta sporthallen med en multihall som tillgodoser både
handbollens- och bordtennisens behov samt övriga föreningslivet och de
intilliggande skolorna.
Förslagsställaren menar även att hallen ska uppfylla Svensk Handbolls
Arenabestämmelser med en storlek om minst 3 000 besökare osv.
Kultur- och fritidskontoret fick i februari 2015 i uppdrag av Kultur-och
fritidsnämnden att ta fram ett förslag på tillbyggnad av bordtennishall vid
befintlig hall i Kungsängen. Därav presenterades förslaget, Kungsängens
sportcenter – Sporthall anpassad för bordtennis. Kultur- och fritidskontoret ser
positivt på att utöver det få ett ytterligare uppdrag om att utreda en ny så kallad
multihall.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 19 juni 2017

•

Kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2017

•

Medborgarförslag om att ersätta den planerade bordtennishallen med en
multihall den 1 juni 2017

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-06-21

Fortsättning § 71

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar:
•

Kommunfullmäktige ser positivt på att Kultur- och fritidskontoret
utöver uppdraget om en ny sporthall anpassad för bordtennis även får
ett uppdrag om att utreda en multihall.

•

Beslutet justeras omedelbart

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M), Anders Åkerlind (M), Göran Malmestedt (M), Lisbeth
Waern (M), Vesna Raijc (M) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Johan Tireland (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordförande finenr finner att det finns två förslag till beslut. Ett enligt
Kommunstyrelsen och ett enligt Marcus Sköld (M), Anders Åkerlind (M),
Göran Malmestedt (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Raijc (M) och Johan
Tireland (SD) om att medborgarförslaget bifalles.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar att bifalla
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Den som röstar för Kommunledningskontorets förslag röstar Ja.
Den som röstar för Marcus Sköld (M), Anders Åkerlind (M), Göran
Malmestedt (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M) och Johan Tireland
(SD) röstar Nej.

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Justerandes sign

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

Nej-röst

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-06-21

Fortsättning § 71
André Wright (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Göran Malmestedt (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Johan Tireland (SD)
Camilla Janson (S)

X
X

Under upprop lämnas nio (9) Ja-röster och sex (6) Nej-röster.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Marcus Sköld (M), Anders Åkerlind (M), Göran Malmestedt (M), Lisbeth
Waern (M) och Vesna Rajic (M) reserverar sig till förmån för eget förslag till
beslut med motiveringen:
”Det är viktigt att en ny sporthall ger möjlighet för bordtennisen i UpplandsBro kommun att utvecklas. Men sporthallarna i vår kommun är väl använda
och har i det närmaste full beläggning alla dagar under året. Det är därför
ytterst viktigt att den tänkta sporthallen även kan användas för andra
inomhussporter.
Vårt förslag är därför att skapa möjlighet för flera inomhussporter att förfoga
över Sporthallen. Med en avskiljande funktion, exempelvis en vikvägg, kan
man öka användandet av hallen genom att olika inomhussporter kan nyttja de
olika halvorna samtidigt. Likaväl som att sporthallen ska kunna användas för
en sport i taget som då nyttjar hela hallen.
Självklart ska sporthallen uppfylla de krav som finns i Bordtennisförbundets
regelverk så att det möjliggörs att arrangera större bordtennisturneringar. Men
sporthallen ska samtidigt vara anpassad så att flera andra inomhussporter kan
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-06-21

Fortsättning § 71
nyttja den. Det är viktigt med denna flexibilitet eftersom vi inte vet hur de olika
inomhussporterna lokalbehov kommer att se ut i framtiden.”
Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 72

2017-06-21

Sporthall anpassad för bordtennis
Dnr KS 17/0142

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt:
1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att bygga en fristående
sporthall anpassad för bordtennis.
2. Sporthallen ska innehålla minst fyra omklädningsrum och ha flexibilitet
och möjlighet till omställning för andra verksamheter.
3. Hallen och dess omgivning ska vara rustad så att relevant service kan
erbjudas vid större evenemang.
4. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas investeringsmedel om 83 mnkr för
projektets genomförande.
5. Finansiering sker genom upptagande av externa lån om 83 mnkr.
6. Beslutet justeras omedelbart.
__________

Sammanfattning
I kommunen finns två föreningar som har bordtennis på programmet, Bro IK
och Tibble Kungsängens BTK. Lokalfrågan för dessa föreningar har
diskuterats under en längre tid.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 24 februari 2015 att uppdra till
kontoret att utreda och återkomma med förslag på tillbyggnad av
bordtennishall vid befintlig hall i Kungsängen.
Vid Kultur- och fritidsnämndens möte den 12 april 2016 presenterades
förslaget, Kungsängens sportcenter – Sporthall anpassad för pingis. Förslaget
innebar en tillbyggnad av Kungsängens sporthall som en helt integrerad del i
den befintliga anläggningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna rapporten samt uppdrog åt
Kultur-och fritidschefen att genomlysa investeringsbudgeten, utreda
möjligheten till etappindelning av investeringen eller förslag på lägre
investeringsnivå.
Kultur- och fritidskontoret har tillsammans med Upplands-Bro
kommunfastigheter och representanter från pingisklubbarna tagit fram ett
alternativt förslag till en fullstor sporthall anpassad för pingis. Hallen föreslås
som en fristående sporthall med placering i nära anslutning till Kungsängens
sporthall. Den föreslagna placeringen är inom rådande detaljplan och beräknas
kosta 83 miljoner.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-06-21

Investeringen kräver finansiering genom upptagande av externa lån.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 maj 2017.

•

Kultur- och fritidsnämndens beslut den 9 maj 2017

•

Förslag till utformning av Sporthall anpassad för pingis, Tengboms
programskiss den 7 april 2017.

•

Budget

•

Tidsplan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt:
7. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att bygga en fristående
sporthall anpassad för bordtennis.
8. Sporthallen ska innehålla minst fyra omklädningsrum och ha flexibilitet
och möjlighet till omställning för andra verksamheter.
9. Hallen och dess omgivning ska vara rustad så att relevant service kan
erbjudas vid större evenemang.
10. Kultur- och fritidsnämnden tilldelas investeringsmedel om 83 mnkr för
projektets genomförande.
11. Finansiering sker genom upptagande av externa lån om 83 mnkr.
12. Beslutet justeras omedelbart.
__________

Förslag till beslut på sammanträdet
Marcus Sköld (M), Anders Åkerlind (M), Göran Malmestedt (M), Lisbeth
Waern (M) och Vesna Rajic (M) yrkar på återremiss av ärendet.
Johan Tireland (SD) ställer sig bakom Marcus Sköld (M), Anders Åkerlind
(M), Göran Malmestedt (M), Lisbeth Waern (M) och Vesna Rajic (M) förslag
till beslut.
Jan Stefanson (KD) yrkar på bifall till Kommunledningskontorets förslag till
beslut.

Beslutsgång 1
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag.
Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-06-21

Fortsättning § 72
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Ja.
Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar Nej.

Omröstningsresultat
Under upprop lämnas följande röster:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Rolf Nersing (S)

X

Catharina Andersson (S)

X

Annika Falk (S)

X

Sara Ridderstedt (MP)

X

André Wright (MP)

X

Jan Stefanson (KD)

X

Lisa Edwards (C)

X

Nej-röst

Göran Malmestedt (M)

X

Marcus Sköld (M)

X

Lisbeth Waern (M)

X

Vesna Rajic (M)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Jan-Erik Björk (KD)

X

Johan Tireland (SD)
Camilla Janson (S)

X
X

Under upprop lämnas nio (9) Ja-röster och sex (6) Nej-röster.
Ordförande finner att Kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag.

Beslutsgång 2
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Kommunledningskontorets förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Avstår

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-06-21

Fortsättning § 72

Reservationer
Marcus Sköld (M), Anders Åkerlind (M), Göran Malmestedt (M), Lisbeth
Waern (M), Vesna Rajic (M) reserverar sig till förmån för eget förslag till
beslut med motiveringen:
”Nya Moderaterna ställer sig mycket positiva till en ny modern sporthall, men
83 miljoner kronor är en enorm investering för en kommun av vår storlek.
Pershagenhallen i Södertälje, som färdigställdes 2015, är Green Buildingcertifierad och håller innebandy- och handbollsmått och har fyra omklädesrum
samt ett café. Den är tillgänglighetsanpassad och har en yta på 1 610 m2.
Kostnaden var 36 miljoner kronor att jämföras med de 83 miljoner kronor som
anges för Sporthallen i detta ärende. Orsaken till den stora skillnaden i
investeringskostnad behöver belysas.
Det är viktigt att en ny sporthall ger möjlighet för bordtennisen i Upplands-Bro
kommun att utvecklas. Men sporthallarna i vår kommun är väl använda och har
i det närmaste full beläggning alla dagar under året. Det är därför ytterst viktigt
att den tänkta sporthallen även kan användas för andra inomhussporter.
Vårt förslag är därför att skapa möjlighet för flera inomhussporter att förfoga
över Sporthallen. Med en avskiljande funktion, exempelvis en vikvägg, kan
man öka användandet av hallen genom att olika inomhussporter kan nyttja de
olika halvorna samtidigt. Likaväl som att sporthallen ska kunna användas för
en sport i taget som då nyttjar hela hallen.
Självklart ska sporthallen uppfylla de krav som finns i Bordtennisförbundets
regelverk så att det möjliggörs att arrangera större bordtennisturneringar. Men
sporthallen ska samtidigt vara anpassad så att flera andra inomhussporter kan
nyttja den. Det är viktigt med denna flexibilitet eftersom vi inte vet hur de olika
inomhussporterna lokalbehov kommer att se ut i framtiden.
Investeringskostnad ska redovisas tillsammans med beräknad nyttjandegrad
från respektive inomhussport och dess antal utövare.
Möjligheten till sponsring från näringslivet ska också undersökas.”
Johan Tireland (SD) reserverar sig till förmån för Marcus Sköld (M), Anders
Åkerlind (M), Göran Malmestedt (M), Lisbeth Waern (M), Vesna Rajic (M)
förslag till beslut.

Protokollsanteckning
Marcus Sköld (M), Anders Åkerlind (M), Göran Malmestedt (M), Lisbeth
Waern (M), Vesna Rajic (M) medges lämna följande protokollsanteckning:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2017-06-21

Fortsättning § 72
”M yrkar återremiss på uppdraget att bygga en bordtennishall enligt
koalitionens förslag och att uppdrag istället ska ges att titta på förutsättningar
att bygga en multihall när ekonomin så tillåter. I underlaget ska
investeringskostnad redovisas tillsammans med beräknad nyttjandegrad från
respektive inomhussport och dess antal utövare.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 73
1.

Justerandes sign

2017-06-21

Delegationsbeslut

Beslut om tillfälligt alkoholförbud vid Lillsjö friluftsområde
Dnr KS 16/0390

Utdragsbestyrkande
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