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Motion - Komplettering av Härnösand Arena
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen i den meningen att de föreslagna förbättringsåtgärderna
bedöms i det samlade utvecklingsarbetet på Högslätten.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Göran Virén Sjögren (M) och Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Göran Virén Sjögren (M) yrkar bifall till liggande förslag. I yrkandet
instämmer Fred Nilsson (S).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
I motionen (Kf § 46 2016-03-21)”Komplettering av Härnösand Arena
föreslår Göran Sjögren (M) att utreda vad som behövs för att Härnösands
Arena ska bli en flexibel arena. Motionären föreslår även att göra en
omvärldsbevakning på liknande arenor, samt att kostnadsberäkna
förändringarna och lämna ett förslag till kommunfullmäktige som kan
budgeteras och genomföras direkt.
Motionen är relevant och innehåller flera konkreta och bra förslag på
åtgärder i arenan och kan kopplas samman med annat pågående arbete.
Det är Kommunfastigheter som äger byggnaden och därmed gör
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investeringar på uppdrag av arenans hyresgäst Samhällsförvaltningen.
Förnärvarande pågår mellan dessa parter ett arbete med att utreda
förutsättningar för en ny sporthall. Hallen skulle kunna lösa en del av
arenans problem med avsaknad av toaletter, dusch, serveringsmöjligheter
mm. Utredningen kan därför samordnas med det som föreslås i motionen.
Inom utredningen kan en analys göras över hur många dagar per år det går
att arrangera andra evenemang än curling i arenan. Utifrån detta kan vi få en
bild av vilken typ av andra arrangemang som kan genomföras de dagarna,
och därmed veta mer exakt vad som behöver göras. Curlingverksamheten är
omfattande under sep-apr, under den tiden har både gymnasieverksamhet
och curlingklubbens sina träningar och tävlingar.
Utredningen bör även matchas med den gemensamma mötes- och
evenemangsstrategi som görs för Höga Kusten och de lokala prioriteringar vi
gör utifrån den. Det är viktigt att en investering för att utveckla arenan görs
för att ge bästa möjliga effekt i mer gästnätter och annan omsättning till
näringslivet och andra aktörer. Utredningen bör därför göras i samråd med
Tillväxtavdelningen och övriga berörda aktörer.
Med detta som bakgrund bedömer Tillväxtavdelningen att avslå motionen.
Ovanstående svar har tagits fram tillsammans med Kommunfastigheter och
Fritidsenheten på Samhällsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-09-28
Motion, Göran Sjögren (M), 2016-03-18
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