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Kommunstyrelsen

§ 38
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Svar på motion om en ny idrottsarena
Sammanfattning av ärendet
Stefan Edvardsson (FR) har den 4 november 2014 skickat in en motion om
en ny idrottsarena. Motionären vill att Bollebygds kommun tar initiativ till
att bygga en ny idrottsarena och att man omgående startar en dialog med
berörda parter, samt att Bollebygds kommun snarast återkommer till
kommunfullmäktige med ett beslut. Kommunfullmäktige har den 20
november 2014 § 120 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beskrivning av ärendet
Att bygga en ny idrottsarena kostar mycket pengar och är något som måste
planeras under lång tid. Ett enat kommunfullmäktige fattade den 24 april
2014 § 41 beslut om att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att
tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen påbörja arbetet med
om- och tillbyggnad av Bollebygdskolan f-6. För bygget finns 124 miljoner
kronor avsatta, vilket är nästan hela kommunens investeringsbudget de
kommande åren. För att kommunen ska kunna bygga en idrottsarena krävs
det att pengar finns avsatta i budgeten. Denna motion om att bygga en ny
idrottsarena lämnades in ca två veckor innan sammanträdet där
kommunfullmäktige skulle anta budget för 2015-2017. På sammanträdet
kom inget förslag från något parti om att pengar skulle avsättas för att
bygga en ny idrottsarena.
I och med att investeringsutrymmet för de kommande åren i stort sett är
förbrukat så finns det inga pengar till att bygga en ny idrottsarena inom en
överskådlig framtid. Vad gäller dialogen med idrottsföreningar kommer
den under 2015 att utvecklas med utgångspunkt från de så kallade
”föreningsforum” som anordnades två gånger under 2014.
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Kommunstyrelsen
För ärendet aktuella handlingar
- Motion om en ny idrottsarena, Stefan Edvardsson (FR) 2014-1104
- Svar på motion om en ny idrottsarena,
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-19
Beredande organs förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 januari 2015 § 4
Yrkande
Daniel Persson (SD) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen:
”På grund av kostnadsförslag för vad det kan kosta att bygga en
idrottsanläggning saknas i handlingarna”.
David Lidevi (M), Christer Johansson (M) och Yvonne Andrén (C) yrkar
bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras enligt Daniel Perssons (SD) förslag. Ordföranden
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat
att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag. Ordföranden frågar om
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag kan antas och finner att så sker.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
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