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Ärende 3 Anmälningar av beslut med anledning av medborgarförslag 

Svar på medborgarförslag nr 7/2016 - Rusta upp fotbollsplan vid Österåkers gymnasium 

Svar på medborgarförslag nr 5/2017 - Parkutbyggnad och förgröning av området mellan 
centrumbyggnaderna och ner mot stationsområdet 



S Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:24 Dnr. KS 2016/0249 

Svar på medborgarförslag nr 7/2016 - Rusta upp fotbollsplan vid 
Österåkers gymnasium 

Kommunstyrelsens beslut 

Bifalla medborgarförslag nr 7/2016 innebärande att fotbollsplanen vid Berga gymnasium ska 
rustas upp i enlighet med förslagsställarens önskemål. 

Sammanfattning 
I medborgarförslag nr 7/2016 som inkom till Österåkers kommun 2016-06-30 föreslår 
förslagsställaren att konstgräsplanen vid Österåkers gymnasium rustas upp. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 8:16. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-06-15. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteudåtande daterat 2017-05-15. 
- Skolnämnden har behandlat ärendet 2017-06-13, § 5:5. 
- Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-03-01. 
- Produktionsstyrelsen har behandlat ärendet 2017-04-25, § 5:6. 
- Produktions förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2017-04-01. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att bifalla medborgarförslag nr 7/2016 innebärande att 
fotbollsplanen vid Berga gymnasium ska rustas upp i enlighet med förslagsställarens önskemål. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Skolnämnden 
- Produktionsstyrelsen 
- Kommunkansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
&a (o-:}-

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

ÖSTi^ÅlCiHS KOMiVlUM 
KOMMUNSTYRELSEN 

2016 06 3 0 
D.nr: WkSZo/L 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Rusta upp fotbollsplan vid Berga gymnasium 
Fotbollsplanen vid Berga gymnasium håller pt» att förfalla. Det fr dags att 
stéfcia och snygga till planen. Konstg&iset behiiver dammsugas, n&en i 
m£ien borde lagas eller ersattas med nya och hcnsn^et tings ena 
Ifrigsidan/V helt borttaget och bfeiersfes med nytt. DetÅ'r m^nga barn 
som spelar boll (å under sommarlovet och de m&te ha btttre plan att 
sé^a boll pft 

(g Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbpiats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 

Beskrivning* 

Namn * 
Karin B&k 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

KS § 8:5 Dnr. KS 2017/0033 

Svar på medborgarförslag nr 5/2017 - Parkutbyggnad och 
förgröning av området mellan centrumbyggnaderna och ner mot 
stationsområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslag nr 5/2017 anses besvarat med hänvisning till 
Samhälisbyggnadsförvaltningens pågående arbete med ett planprogram för Åkersberga stad -
centrumområdet 

Sätskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Vi Socialdemokrater delar förslagsställarens uppfattning om vikten av att en "förgröning" av 
Åkersberga centrala delar vilket vi tidigare för fram, inte minst i arbetet med framtida 
planprogram för Åkersberga stad - centrumområdet. Vi tycker att detta medborgarförslag 
liksom flera som berört området i centrala Åkersberga besvaras med hänvisning till det 
pågående programarbete och vi hoppas att detta medborgarförslags tankar tas med i det 
arbetet. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Michael Solander (MP) biträder Ann-Christine Furustrands (S) särskilda yttrande. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom till Österåkers kommun 2017-01-13 föreslås en park 
anläggas mellan centrumbyggnaderna och stationsområdet i Åkersberga, och att ytan överlag 
förgrönas, detta genom att stänga av delar av Stationsvägen för biltrafik. Förslaget ställs mot 
bakgrund av spårutbyggnaden och dess i anspråkstagande av Järnvägsparken. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2017-06-21, § 6:6. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2017-06-14. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-06-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
Medborgarförslag nr 5/2017 anses besvarat med hänvisning till 
Samhällsbyggnads förvaltningens pågående arbete med ett planprogram för Åkersberga stad -
centrumområdet 

Forts. 

Justerandes signaturer 

/fcr 
Utdrags bestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2017-08-28 

Forts. KS § 8:5 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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ÖSTBRÄKEStSJ KOMIWUM 

KOMMUNSTYRELSEN 

2017 -01- ) 3 

Täljö 11 januari 2017 

Tiil Österåkers kommun 

Medborgarförslag D-"r-KS IbK/om fl) 

I samband med utbyggnad av spårområdet vid Åkersberga station kommer man att ta delar 
av Järnvägsparken i anspråk för denna utbyggnad. 

Järnvägsparken är mycket fin och otroligt uppskattad av närboende och andra som passerar 
igenom och stannar till en stund i den vackra och relativt rofyllda platsen. Den gröna oasen 
behövs verkligen i det sterila och väldigt tråkiga området kring centrum och Stationsvägen 
där bilar, bussar och trafik prioriterats istället för att anordna en trevlig atmosfär för gående 
och som mötesplats. 

Det är därför mycket olyckligt när delar av parken försvinner i samband med den nödvändiga 
spårutbyggnaden. 

Jag föreslår därför att man gör en kompensatorisk utbyggnad med en ny park och 
"förgröning" av området mellan centrumbyggnaderna och ner mot stationsområdet. 

Stationsvägen bör stängas av och bilda säckgator så att det nya parkstråket kan etableras 
ända nertill stationen. 

Stationsvägen är dessutom idag en farlig passage för resenärer som ska med tåget då det 
alltid står fullt rned parkerade bilar, både på markerade platser men också på gångvägar och 
trottoarer. Den påbjudna hastigheten om 7 km/tim hålls mycket sällan. 

Detta är idag en farlig och oangenäm entré till Åkersberga för resenärer som kommer med 
tåget. 

En parkutbyggnad kring stationen och centrum skulle göra entrén till Åkersberga så mycket 
trevligare och vänligare än vad som gäller idag. 


