
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-02 

KS § 4:6 Dnr. KS 2015/0044 

Ändring av bestämmelser avseende stöd till politiska partier 
representerande i fullmäktige för mandatperioden 2015 - 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Ändring av de nuvarande bestämmelserna § 24 "Politisk beredning" respekdve § 25 "Politiska 
sekreterare", i enlighet med tjänsteudåtande, daterat 2015-01-26. 

Reservation 
Roger Johansson (RP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
I föreliggande ärende föreslås ändring i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar 
för Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politisk verksamhet ÖFS 2013:36, 
vilka antogs av Kommunfullmäktige 2013-12-16 § 9:17. 
Efter fullmäktiges beslutsfattande har Riksdagen fattat beslut om nya bestämmelser i 
Kommunallagen avseende stöd till politiska partier. Detta i sin tur kräver ett förtydligande av 
Österåkers kommuns lokala bestämmelser, särskilt avsnittet under § 24 "Politisk beredning" 
samt § 25 "Politisk sekreterare". 
Förslaget innebär ingen ändring för Österåkers kommun, finansiellt. Förslaget är således 
kostnadsneutralt. 

Beslutsunderlag 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2015-01-23, rev. 2015-02-23. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-04, § 2:4. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till kommunkansliets besluts förslag innebärande att ändring 
av de nuvarande bestämmelserna § 24 "Politisk beredning" respektive § 25 "Politiska 
sekreterare", i enlighet med tjänsteudåtande, daterat 2015-01-26. 

Ann-Christine Furustrand (S) biträder Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Roger Johansson (RP) yrkar på återremiss av ärendet. 

Michael Solander (MP) lämnar ett ändringsyrkande innebärande att tredje stycket i paragraf 24 
ersätts med "Samtliga partier representerade i Kommunfullmäktige skall erbjudas en 
"arbetsplats" i Alceahuset." samt "En detaljerad beskrivning tas fram på vad som ingår i 
begreppet "arbetsplats" och hur dessa resurser skall användas. Detta för att det skall vara 
tydligt och transparent för var och en vad som ingår i dessa resurser.". 
Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-02 

Forts. KS § 4:6 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare tillfäLle 
och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkande eller enligt Michael Solanders (MP) ändringsyrkande och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Kansliet/ÖFS 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-01-23 
Dnr KS 2015/0044 
Reviderat 2015-02-23 

Ändring av bestämmelser avseende stöd till politiska partier 
representerade i fullmäktige för mandatperioden 2015-2018 

Sammanfattning 
I föreliggande ärende föreslås ändring i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar för 
Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politisk verksamhet ÖFS 2013:36, vilka antogs 
av Kommunfullmäktige 2013-12-16 § 9:17. 
Efter fullmäktiges beslutsfattande har Riksdagen fattat beslut om nya bestämmelser i 
Kommunallagen avseende stöd till politiska partier. Detta i sin tur kräver ett förtydligande av 
Österåkers kommuns lokala bestämmelser, särskilt avsnittet under § 24 "Politisk beredning" samt § 
25 "Politisk sekreterare". 
Förslaget innebär ingen ändring för Österåkers kommun, finansiellt. Förslaget är således 
kostnadsneutralt. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

ändring av de nuvarande bestämmelserna § 24 Politisk beredning" respektive § 25 "Politiska 
sekreterare", i enlighet med tjänsteutlåtande, daterat 2015-01-26. 

Bakgrund 
I föreliggande ärende föreslås ändring i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar för 
Österåkers kommuns förtroendevalda samt stöd till politisk verksamhet ÖFS 2013:36, vilka antogs 
av Kommunfullmäktige 2013-12-16 § 9:17. 
Efter fullmäktiges beslutsfattande har Riksdagen fattat beslut om nya bestämmelser i 
Kommunallagen avseende stöd till politiska partier. Lagändringen innebär att, från och med 
mandatperioden 2015 - 2018, får kommuner och landsting ge stöd till partier endast i form av 
mandatbundet stöd samt som grundstöd. Konsekvensen av denna lagändring, innebär att Österåkers 
kommun måste ändra sina lokala bestämmelser, särskilt beträffande avsnitten § 24 "Politisk 
beredning" samt § 25 "Politisk sekreterare". Lagändringen innebär vidare att medel som är avsedda 
för att finansiera politiska sekreterare inte får räknas in i partistödet - eftersom det utgör stöd till det 
inre politiska arbetet. 
Förlaget innebär, redaktionellt sett, att textavsnittet under den nuvarande § 24 överförs till den 
nuvarande § 25, varmed § 24 får en ny lydelse och den hittills gällande § 25 upphör gälla. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Genom antagande av föreliggande förslag uppfyller Österåkers kommuns lokala bestämmelser 
lagens krav på stöd till politiska partier, så som beslutats av Riksdagen. 

Förslaget innebär, finansiellt sett, ingen ändring för Österåkers kommun. Förslaget är således 
kostnadsneutralt. 

Ärendet 
Föreliggande förslag omfattar ändringar i Österåkers kommuns lokala bestämmelser om arvode och 
ersättningar m.m., (ÖFS 2013:36) och omfattar paragraferna 24 och 25, enligt följande: 

Nuvarande lydelse 

Paragraf Politisk beredning 

§24 Partier i Kommunfullmäktige ges förutsättningar till politisk beredning med 
7,00% av basarvodet per mandat och år. 

Partier i allians eller dokumenterat samarbete kan överenskomma om 
omfördelning av det underlag som respektive partier genererar. 

Föreslagen lydelse 

Paragraf Politiska sekreterare 

§24 Varje mandat generarar 6,60% av basarvodet per månad för att möjliggöra 
tillsättande av politisk sekreterare (enligt KL 4 kap. 30 § - 32 §) för bistånd i det 
politiska beredningsarbetet. 

Det är upp til1 respektive parti att inrätta eventuell tjänst som politisk 
sekreterare och bestämma anställningsvillkor avseende lön och arbetstid. 

När omfattningen av anställning till politisk sekreterare är 40% eller mer 
administreras anställningen genom kommunens försorg och kommunen svarar 
för att tillhandahålla arbetsplats' för den politiska tjänsten. 

Utgår istället administrativt stöd i form av arvode till utsedd politiker, för 
bistånd i det politiska arbetet, utförs utbetalning genom kommunens försorg. 
Arvodets storlek beslutas av respektive parti inom genererad ram. 

Personalomkostnader ska inrymmas inom respektive partis ram 

Partier i allians eller dokumenterat samarbete kan överenskomma om 
omfördelning av det underlag som respektive partier genererar. 

1 Arbetsplats: motsvarande vad som gäller för anställda inom Österåkers kommun 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Nuvarande lydelse 

Paragraf Politiska sekreterare 

§25 Varje mandat genererar 6,00 % av basarvodet per månad för att möjliggöra 
tillsättande av politiska sekreterare (enligt KL 4 kap. 30 § - 32 §). 

Det är upp till respektive parti att inrätta eventuell tjänst som politisk sekreterare 
och därvid bestämma anställningsvillkor avseende lön och arbetstid. 

Partier i allians eller dokumenterat samarbete kan överenskomma om 
omfördelning av det underlag som respektive partier genererar. 

Paragraf 25 föreslås upphöra. 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Petél* Frem 
Kanslichef 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-02 

KS § 4:9 Dnr. KS 2015/0102 

Inrättande av tillfälligt beredningsorgan för beredning av 
revisionsberättelser avseende år 2014 samt ansvarsprövning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Inrätta ett tillfälligt beredningsorgan, bestående av upp till tre (3) ledamöter, för beredning 
av beslutsunderlag gällande ansvarsprövning med anledning av ärendet om 
Revisionsberättelser avseende verksamhetsåret 2014, för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder samt Roslagsvatten AB samt Armada Fastighets AB. 

2. Det tillfälliga beredningsorganet upplöses i och med att Kommunfullmäktiges beslut 
gällande ansvarsprövning med anledning av ärendet om Revisionsberättelser avseende 
verksamhetsåret 2014, för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt Roslags vatten AB 
samt Armada Fastighets AB, vunnit laga kraft. 

Sammanfattning 
Inför Kommunfullmäktiges beslut i ärende om ansvarsprövning avseende 2014 års 
Revisionsberättelser för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt Roslagsvatten AB och 
Armada Fastighets AB, föreslås inrättande av ett särskilt beredningsorgan, bestående av upp 
till tre (3) ledamöter, vilka väljes av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-03-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunkansliets besluts förslag innebärande att 
1. Inrätta ett tillfälligt beredningsorgan, bestående av upp till tre (3) ledamöter, för beredning 
av beslutsunderlag gällande ansvarsprövning med anledning av ärendet om 
Revisionsberättelser avseende verksamhetsåret 2014, för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder samt Roslagsvatten AB samt Armada Fastighets AB. 
2. Det tillfälliga beredningsorganet upplöses i och med att Kommunfullmäktiges beslut 
gällande ansvarsprövning med anledning av ärendet om Revisionsberättelser avseende 
verksamhetsåret 2014, för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt Roslagsvatten AB 
samt Armada Fastighets AB, vunnit laga kraft. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-03-02 
Dnr KS 2015/0102 

Inrättande av tillfälligt beredningsorgan för beredning av 
Revisionsberättelser avseende år 2014 samt ansvarsprövning 

Sammanfattning 
Inför Kommunfullmäktiges beslut i ärende om ansvarsprövning avseende 2014 års 
Revisionsberättelser för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt Roslagsvatten AB och Armada 
Fastighets AB, föreslås inrättande av ett särskilt beredningsorgan, bestående av upp till tre (3) 
ledamöter, vilka väljes av Kommunfullmäktige. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Inrätta ett tillfälligt beredningsorgan, bestående av upp till tre (3) ledamöter, för beredning av 
beslutsunderlag gällande ansvarsprövning med anledning av ärendet om Revisionsberättelser 
avseende verksamhetsåret 2014, för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt 
Roslagsvatten AB samt Armada Fastighets AB, 

2. Det tillfälliga beredningsorganet upplöses i och med att Kommunfullmäktiges beslut 
gällande ansvarsprövning med anledning av ärendet om Revisionsberättelser avseende 
verksamhetsåret 2014, för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt Roslagsvatten AB 
samt Armada Fastighets AB, vunnit laga kraft. 

Kommunfullmäktige ska vid ett sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som 
revisionen avser besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. 
Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. Kravet på motivering innebär att det av 
Kommunfullmäktiges beslut ska framgå vilka omständigheter som legat till grund för beslutet att 
bevilja eller inte bevilja ansvarfrihet. Om fullmäktige följer revisorernas förslag kan motiveringen 
bestå i en hänvisning till revisionsberättelsen. 

I Österåkers kommun har Kommunfullmäktiges ordförande haft till uppgift att bereda 
beslutsunderlaget i ärende gällande ansvarprövning. 

I föreliggande ärende föreslås att det istället inrättas ett tillfälligt beredningsorgan, bestående av upp 
till tre (3) ledamöter, med uppgift att bereda ärendet gällande ansvarsprövning. 

Förvaltningens slutsatser 
Då Kommunfullmäktige ordförande för närvarande inte tjänstgör samt att de två övriga ledamöterna 
i fullmäktiges presidium befinns jäviga innebär föreliggande förslag att fullmäktige, i enlighet med 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

gällande Kommunallag 3 kap. 7 §, istället ges möjlighet att välja ett tillfälligt beredningsorgan, 
bestående av upp till tre (3) ledamöter, med uppgift att bereda beslutsunderlag gällande 
ansvarsprövning med anledning av ärendet om Revisionsberättelser avseende verksamhetsåret 2014, 
för Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt Roslagsvatten AB samt Armada Fastighets AB. 

Förslaget ligger väl i linje med gällande lagstiftning varför Kommunstyrelsen kontor tillstyrker 
förslaget och noterar därutöver att det tillfälliga beredningsorganet upplöses i och med att 
Kommunfullmäktiges beslut gällande ansvarsprövning med anleding av ärendet om 
Revisionsberättelser avseende verksamhetsåret 2014, för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 

kraft. 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 
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Ordförandeförslag 
0 Österåke | i| 

Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande Till Kommunfullmäktige 

Datum 2015-03-03 
Dnr KS 2015/0103 

Ändring av tidpunkt för Kommunfullmäktiges sammanträde - från den 
27 april 2015 till den 4 maj 2015 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Tidpunkt för Kommunfullmäktiges sammanträde ändras frän den 27 april 2015 till den 4 maj 2015. 

Bakgrund 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunfullmäktige, före utgången av december 
månad, bestämma dagar för det följande årets sammanträden. Kommunfullmäktige fattade sådant 
beslut på sammanträde den 15 december 2014 i KF § 9:7. Med anledning av oförutsedda 
omständigheter bör sammanträdet den 27 april flyttas fram en vecka till den 4 maj. 
Kommunfullmäktiges tillgång till Årsredovisningen för Österåkers kommun för år 2014 påverkas 
inte av framflyttningen då årsredovisningen släckas ut separat och i förtid. 

Johan Boström 

Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande 
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Ordförandeförslag 

0 Österåta 

Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande Till Kommunfullmäktige 

Datum 2015-03-03 
Dnr KS 2015/0104 

Allmänpolitisk debatt år 2015 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Allmänpolitisk debatt ska ej hållas för år 2015. 

Bakgrund 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska Kommunfullmäktige, en gång om året under första 
tertialet, hålla en allmänpolitisk debatt. Kommunfullmäktige har vid beslut om sammanträdestider 
för år 2015 ej beslutat om datum för allmänpolitisk debatt. Datum samt ämne för allmänpolitisk 
debatt beslutas normalt om av Kommunfullmäktiges gruppledare varpå Kommunfullmäktiges 
ordförande kallar Kommunfullmäktige till sådan debatt. 

Kommunfullmäkdges gruppledare har vid gruppledarmöten diskuterat ett eventuellt förslag om 
ändring av Kommunfullmäkdges arbetsordning avseende bestämmelsen om allmänpolidsk debatt. 
Gruppledarna kommer att fortsätta diskutera frågan vid kommande gruppledarmöten. Med 
anledning av ovanstående samt med anledning av ddsbrist att genomföra allmänpolidsk debatt under 
år 2015 har man kommit överens om att den allmänpolitiska debatten för år 2015, ej ska hållas. 

Johan Boström 

Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande 
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13 Öster? 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2014-1 1-24 

KS § 12:27 Dnr. KS 2014/0046 v/ 

Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Ständig medborgardialog i centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till Kommunstyrelsens beslut 2014-09-24, § 8:23, 
innebärande att Kommunstyrelsens kontor har fått i uppdrag att teckna hyreskontrakt för 
turistbyrå och kommunal information. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande. 
Vi tycker att det är bra att det nu blir ett informationskontor och turistbyrå i Åkersberga 
centrum. Vi Socialdemokrater vill dock med denna motion gå ett steg längre och göra detta 
kontor till ett centrum för medborgardialog. Det vill säga att här inte enbart skall lämnas 
information från kommunen, utan också ge medborgarna möjlighet att tycka till om 
kommunens planer för markanvändning, bostadsbyggande. Vi kommer fortsätta driva frågan 
så att informationskontoret i framtiden utvecklas till att vara ett forum för ständig 
medborgardialog. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Reservation 
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-02-03, § 1:13, 
föreslagit att Österåkers kommun inrättar en plats i centrala Åkersberga för ständig 
medborgardialog. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-11-12, § 9:29. 
- Michaela Fletchers (M) beslutsförslag daterat 2014-11-04. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2014-10-08. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall beslutsförslaget innebärande att motionen anses besvarad 
med hänvisning till Kommunstyrelsens beslut 2014-09-24, § 8:23, innebärande att 
Kommunstyrelsens kontor har fått i uppdrag att teckna hyreskontrakt för turistbyrå och 
kommunal information. 

Forts. 

1X 

Justerandes signaturer \f\^f Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2014-1 1-24 

Forts. KS § 12:27 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller 
enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 11 ja-röster och 4 nej-röster. 

Expedieras 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 

OMRÖSTNINGSLISTA KS 2014-11-24, § 12:27 
KOMMUNSTYRELSEN I ÖSTERÅKERS KOMMUN (mandatperiod 2010-2014) 

I Parti LEDAMÖTER 
Namn Närvarande Ersättare I N A 

M Johan Boström X X 

M Eliza Roszkowska-Oberg - Christina F. X 

M Hampe Klein X X 

M Conny Söderström X X 

FP Elisabeth Gunnars l:e vice ordf - Mathias L. X 

FP Fredrik Pahlberg - Kenneth N. X 

C Björn Pålhammar - Jeanette W. X 

KD Mikael Ottosson X X 

OP Lennart Berneklint X X 

S Ann-Christine Furustrand 2:e vice ordf X X 

s Anas Abdullah X X 

s Marie Ende X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

ERSÄTTARE 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

M Jeanette Widén X 

FP Mathias Lindow X 

S Hans Johansson X 

RP Sven Ragnelid -

V Bo Edlén -

Resultat 11 4 " 

!/\cf 



0 Österåker BRSLUTSFÖRSLACi 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Flctchcr 

2014-11 -04 Dnr KS 2014/0046 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) -
Ständig medborgardialog i centrum 

Ann-Christine Furustrand har i en motion föreslagit att österåkers kommun 
inrättar en plats i centrala Åkersberga för ständig medborgardialog. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse motionen besvarad med hänvisning till alt Kommunstyrelsens kontor 
fått i uppdrag att teckna hyreskontrakt för lokal innehållande turistbyrå och 
kommunal information. 1 budget för 2014, som antogs i november 2013, 
avsattes medel för en helårsöppen turistbyrå. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens kontor daterat 2014-10-08 

Michaela Flctcher 
Kommunstyrelsen ordförande 



0 Österåker 
jnnsteucln t.uulo 

Koinimmk.iiisliol Till Kommunstyrelsen 

Datum 2014-10-08 
Dnr KS 2014/0046 

Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig 
medborgardialog i centrum 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furusirand (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-02-03, § 1:13, 
föreslagit att Österåkers kommun inrättar en plats i centrala Akersberga för ständig 
medborgardialog. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till Kommunstyrelsens beslut 2014-09 24, § 8:23, 
innebärande att Kommunstyrelsens kontor har fött i uppdrag att teckna hyreskontrakt för turistbyrå 
och kommunal information. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2014 09 -24, § 8:23, att Kommunstyrelsens kontor har far i uppdrag att 
teckna hyreskontrakt för turistbyrå och kommunal information. 
Den lokal som förvaltningen har erbjudits i Akersberga centrum är pä 113 kvm och erbjuder 
möjligheter till både turistinformation och kommunal information. Det innebär att det finns 
utrymme för utställning av t.ex. detaljplaner eller annan information som bör delges 
kommuninvänaren. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen anser att genom tillskapandet av en turistbyrå i Akersberga centrum tillgodoses 
möjligheten till medborgardialog, mellan Österåkers kommun och medborgarna. 

Bilagor 
I. Motion "Ständig medborgardialog i centrum". 

/ 
/ 

/ 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

20W -01-3 0 
"/"Ii D.nr; 

Motion Mim un I, 
Till Österåkers kommunfullmäktige 

2014-01-22 

Ständig medborgardialog i centrum 

Det finns som vi socialdemokrater upplever ett behov av att låta invånarna i Österåkers på ett enkelt 
och kontinuerligt sätt kunna dels få information men också kunna få ge sina synpunkter på 
kornmunens planer för hur mark och vattenområden skall användas. Var skall det byggas bostäder, 
var skall förbättringar göras för infrastruktur et, etc. Vi menar att det är bra att ge invånarna i 
Österåker så goda möjligheter som möjligt för att kunna ta del av Österåkers kommuns fortsatta 
utveckling. Här är också en utmärkt plats för att kunna få möta de förtroendevalda, såväl i majoritet 
som i opposition. 

Vi socialdemokrater har tidigare motionerat och föreslagit att kommunen borde inrätta ett 
medborgarkontor. Vi fick inte direkt gehör för det, men efter cirka ett halvår så i somras prövade 
alliansen att låta ett informationskontor vara i Åkersberga centrum. Vårt förslag har i alla fall fått ett 
visst gehör ändå. Vi hoppas att det gav en insikt om att det är bra att kommunen befinner sig mitt 
bland sina invånare med information och med möjlighet till dialog. 

Vi lämnar nu ett förslag som gör det möjligt att både inrätta en plats i Åkersberga centrum som kan 
fungera som medborgarkontor/information men också som en plats där man på plats kan få ta del av 
de planer som finns vad gäller detaljplaner och bostadsprogram. Vi var några stycken i 
kommunstyrelsen som för något år sedan gjorde ett studiebesök i Upplands Väsby på deras s k 
"Väsby la b" ett utrymme i Upplands Väsby centrum där invånarna kunde tycka till om kommunens 
expansion och de förslag som finns och det är något liknande som vi vill se inrättas i Österåker 

Av ovanstående skäl föreslår vi kommunfullmäktige besluta 

att Österåker inrättar en plats centralt i Åkersberga för ständig medborgardialog 

^AniHGirlsUne (urustrand 



Öste råk m ,a 23 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

KS § 1:10 Dnr. KS 2014/0109 

Svar på motion nr 5/2014 från Francisco Contreras (V) - Avskaffa 
Noll koll-nämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommunfullmäktige 2014-11-17 fattade 
beslut om antagande av ny politisk organisation för mandatperioden 2015-2018, där Kultur-
och utbildningsnämnden upphör per den 2014-12-31 och ersättas av två nya nämnder; 
Skolnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Francisco Contreras (V) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-03-10, § 2:20, 
föreslagit att den nuvarande Kultur- och utbildningsnämnden avskaffas. Motionen förslås 
besvarad med hänvisning till att Kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2014-11-17, § 8:10, 
fattade beslut om antagande av nya politisk organisation för mandatperioden 2015 - 2018. 
Beslutet om ny politisk organisation innebär bl. a. inrättande av två nya nämnder, 
Skolnämnden samt Kultur- och fritidsnämndenatt, vilket i sin tur innebär att den hittills 
existerande Kultur- och utbildningsnämnden upphör per 2014-12-31. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17, § 1:11. 
- Michaela Fletchers (M) beslutsförslag daterat*20^444*2^ l7S>\L\—\2^-ÖZ-
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-11-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att motionen anses besvarad 
med hänvisning till att Kommunfullmäktige 2014-11-17 fattade beslut om antagande av ny 
politisk organisation för mandatperioden 2015-2018, där Kultur- och utbildningsnämnden 
upphör per den 2014-12-31 och ersättas av två nya nämnder; Skolnämnden samt Kultur- och 
fritidsnämnden. 

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

Expedieras 
- Kultur- och utbildningsnämnden 
- Kansliet 
-j IV l 

Justerandes signaturer ACf Utdragsbestyrkande 



0 Österåker MiSLUTSFÖRSLAG 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Hetcher 

2014-12-02 Dnr KS 2014/0109 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Francisco Contreras (V) - Avskaffa 
Noll koll-nämnden 

1 en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-03-10, § 2:20, föreslår 
motionären att den nuvarande Kultur- och utbildningsnämnden avskaffas. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse motionen besvarad med hänvisning till att Kommunfullmäktige 2014-
11-17 fattade beslut om antagande av ny politisk organisation för mandat
perioden 2015-2018, där Kultur- och utbildningsnämnden upphör per den 
2014-12-31 och ersätts av två nya nämnder; Skolnämnden samt Kultur- och 
fritidsnämnden. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunkansliet daterat 2014-11-27 

ttaCla-He-tchcr MichaCla-Fk-tchcr 
Kommunstyrelsen ordförande 



3 Österåker 
II ISKM II IcKillU lo 

KOM H i iiiiik.iii .lii i Till Kommunstyrelsen 

Datum 2014-11-27 
Dnr KS 2014/0109 

Svar på motion nr 5/2014 av Francisco Contreras (V) Avskaffa Noll 
kol I-nämnd en 

Sammanfattning 
Francisco Contreras (V) liar i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-03-10, § 2:20, föreslagit 
att den nuvarande Kuliur- och utbildningsnämnden avskaffas. Motionen försias besvarad med 
hänvisning till att Kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2014 1 1-17, § xx yy, fattade beslut om 
antagande av nya politisk organisation för mandatperioden 2015 - 2018. Beslutet om ny politisk 
organisation innebär bl. a. inrättande av tvä nya nämnder, Skolnämnden samt Kultur- och 
fritidsnämndenatt, vilket i sin tur innebär att den hittills existerande Kultur- och utbildningsnämnden 
upphör per 2014-12-31. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2014 I I 
17, § 8:10, fattade beslut om antagande av nya politisk organisation för mandatperioden 2015 -
2018, vilket i sin tur innebär att den hittills existerande Kultur- och utbildningsnämnden upphör per 

Bakgrund 
Francisco (lontreras (V) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-03 10, § 2:20, föreslagit 
att den nuvarande Kultur- och utbildningsnämnden avskaffas. Motionen försläs besvarad med 
hänvisning till att Kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2014-1 1-17, § xx-yy, fattade beslut om 
antagande av nya politisk organisation för mandatperioden 2015 2018. Beslutet om ny politisk 
organisation innebär bl. a. inrättande av tvä nya nämnder, Skolnämnden samt Kultur- och 
fritidsnämndenatt, vilket i sin tur innebär att den hittills existerande Kultur och utbildningsnämnden 
upphör per 2014-12-31. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen anser att Francisco Contreras (V) motion om att avskaffa den nuvarande Kultur och 
l '(bildningsnämnden har spelat ut sin roll i och med att Kommunfullmäktige 2014-01 I-I7, § 8:10, 
beslutade om antagande av ny politisk organisation för mandatperioden 2015 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut innebär att den hittills existerande Kultur- och utbildningsnämnden 
upphör per 2014-12-31 och istället ersätts av tva nya nämnder Skolnämnden samt Kuliur oc h 
fiitidsnätruuU-n. 
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ö Österåker 
I jansumiUraii<lo 

Bilaga 
Motion nr 5/2014 av Francisco Contrcras (V) - Avskaffa Noll koll-nämnden 

/ja 
( X 

n-Olof Friman 
Kommundirektör 

Q i C 
Parév P^erji 

/ Kanslichö 
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.. c/gu/x... 
ÖSTERÅdUifcfc KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

2Gi'l -03Ä t 0 
Motion 2014-02-05 D.nrj 

Avskaffa Noll koll-nämnden 

Kultur- och utbildningsnämnden har "noll koll" enligt revisionsrapporten från PwC om 
barn med behov av särskilt stöd. 1 Södra Roslagen (2014-02-04) låter nämnden hälsa att 
"de inte är ansvariga" för vad vi själva skulle uppfatta som en av deras prioriterande 
fråga; nämligen att ta ansvar för och stötta de barnen i vår kommun som har behov av 
särskilt stöd. 

Det tycks dock vara ett standardsvar. När 1 lackslaskolan i augusti förra året liknade 
Ground Zero, hade nämnden inte heller koll. Det var inte deras ansvar, var beskedet. 

Hur kan en nämnd ansvarig för en budget på över 1 miljard kronor inte ha koll på 
prioriterande frågor så som behov av särskilt stöd? Mur kan Kultur- och 
utbildningsnämnden med ett hcltidsarvoderat kommunalråd och 12 ledamöter inte känna 
sig ansvarig för grundläggande skolfrågor? 

Ansvaret för skolfrågorna verkar ligga hos andra politiskt tillsatta instanser som 
Produktionsstyrelsen. Så varför ska kommuninvånarna betala politikerarvoden för en 
nämnd som varken tycks ha ansvar eller koll? 

Därför yrkar jag att Kultur- och utbildningsnämnden avskaffas 

liaiici^R rcras 
i Österåker 



O Österåh 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

KS §3:17 Dnr. KS 2013/0353 

Svar på motion nr 6/2013 från Peter Nummert (RP) - Vård av 
kultur- och fornminnen - Ansvarsdelegering och vårdplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommunfullmäktige2014-11-07, § 8:10, fattat 
beslut om ny politisk organisation för mandatperioden 2015-2018 samt 2014-12-15, § 9:33, 
fastställt reglemente för nämnder och styrelse, innebärande att ansvar för vård av kultur och 
fornminnen därmed åvilar den nybildade Kultur- och fritidsnämnden. 

Reservation 
Roger Johansson (RP) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Särskilt yttrande 
Socialdemokraterna delar motionärens uppfattning att Österåkers kommun borde ta ett större 
ansvar för sina kultur- och fornminnen, vilket är något som vi framfört vid flera tillfällen och 
som vi yrkat på i budgetar vi lagt. Det finns många äldre byggnader som är i behov av 
upprustning, inte enbart föremål gömda i gravar, som kommunen borde ta hand om. 
Hembygdsföreningen gör vad de kan, men kommunen borde tydligare axla sitt ansvar. 
Hanteringen av motionen har tagit lång tid, mer än ett år, innan motionen kommer att 
behandlas i KF. Under tiden har kommunens organisation ändrats så att de föreslagna att-
satserna inte längre är möjliga att bifalla. Vi hoppas nu att den nya Kultur- och 
Fritidsnämnden nu tar tag i frågorna som berör kultur- och fornminnesvården, vi kommer att 
bevaka frågan och följa vad som händer. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Peter Nummert (RP) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2013-11-11, § 8:6, föreslagit 
att Österåkers kommun ser över ansvarsdelegering och en vårdplan för vård av kultur- och 
fornminnen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-04, § 2:12. 
- Michaela Fletchers (M) beslutsförslag daterat 2015-01-20. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-01-14. 
- Utdrag ur Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2014-12-16, § 9:6. 
- Kultur- och utbildningsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-14. 
- Utdrag ur Byggnadsnämndens protokoll 2014-02-18, § 2:9. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-02-12. 

Fotts. 

Juscerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



ö Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-02-16 

Forts. KS § 3:17 

Förslag til! beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att motionen 
anses besvarad med hänvisning till att Kommunfullmäktige2014-11-07, § 8:10, fattat beslut om 
ny politisk organisation för mandatperioden 2015-2018 samt 2014-12-15, § 9:33, fastställt 
reglemente för nämner och styrelse, innebärande att ansvar för vård av kultur och fornminnen 
därmed åvilar den nybildade Kultur- och fritidsnämnden. 

Roger Johansson (RP) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Michaela Fletchers (M) yrkande mot Roger Johanssons (RP) yrkande och 
finner att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Expedieras 
- Kultur- och utbildningsnämnden 
- SBF 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Ucdragsbestyrkande 



0 Österåker BESLUTSFÖRSLAG 1 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

2015-01 -20 Dnr KS 2013/0353 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion nr 6/2013 från Peter Nummert (RP) - Vård 
av kultur och fornminnen - Ansvarsdelegering och 
vårdplan 

Peter Nummert föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2013-11-11, 
§8:6, att Österåkers kommun ser över ansvarsdelegering och en vårdplan för vård 
av kultur- och fornminnen. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse motionen besvarad med hänvisning till att Kommunfullmäktige 2014-11-
17, §8:10 fattade beslut om ny politisk organisation för mandatperioden 2015-
2018 samt 2014-12-15, §9:33 fastställde reglemente för nämnder och styrelser. 
Ansvar för vård av kultur- och fornminnen åvilar därmed den nybildade Kultur-
och fritidsnämnden. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens kontor daterat 2015-01-14 

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor 

Motionen har tidigare varit remitterad till och behandlats i Byggnadsnämnden 
2014-02-18, §2:9, samt Kultur- och utbildningsnämnden 2014-12-16, §9:6 

Micnaela t letcner 
Kommunstyrelsen ordförande 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunstyrelsens kontor 

Till Kommunstyrelsen 
Catti Malmström 

Dnr KS 2013/0353 
Datum 2015-01-14 

Svar på motion nr 6/2013 från Peter Nummert (RP) - Vård av kultur -
och fornminnen - Ånsvarsdelegering och vårdplan 

Sammanfattning 

Peter Nummert (RP) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2013-11-11, § 8:6 föreslagit att 
Österåkers kommun ser över ansvarsdelegering och en vårdplan för vård av kultur- och fornminnen. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott; föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommunfullmäktige 2014-11-17, § 8:10 fattat 
beslut om ny politisk organisation för mandatperioden 2015-2018 samt 2014-12-15, § 9:33 fastställt 
reglemente för nämnder och styrelse, innebärande att ansvar för vård av kultur och fornminnen 
därmed åvilar den nybildade Kultur- och fritidsnämnden. 

Bakgrund 

Motionen har remitterats till Byggnadsnämnden samt Kultur- och utbildningsnämnden. 

Byggnadsnämnden skriver i sitt tjänsteutlåtande " Motionen har remitterats till byggnadsnämnden 
utifrån det nämndens ansvar som följer av 1 § i nämndens reglemente: Nämnden ska genom sin 
fackkompetens inom det byggtekniska området, i frågor som rör kulturmiljön stödja bevarande, vård 
och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt värde." 
Vidare skriver Byggnadsnämnden i sitt beslutsförslag att motionen därmed anses besvarad, i den del 
denna avser Byggnadsnämndens ansvarsområde, med förklaring att efterfrågad bevakning regleras i 
tillämplig lagstiftning. 

Dåvarande Kultur- och utbildningsnämnde, vars ansvarsområde nu ligger på Kultur- och 
fritidsnämnden skriver i sitt tjänsteutlåtande " Motionen har remitterats till Kultur- och 
utbildningsnämnden utifrån det nämndens ansvar som följer av § 1 i nämndens reglemente: Kultur-
och utbildningsnämnden ansvarar vidare för allmän kulturell verksamhet innefattande bl. a. 
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Q! Österåker 
Tjänsteutlåtande 

verksamhet i hembygds- och fornminnesvård samt i § 2:25, Kultur- och utbildningsnämnden ska 
vara kontaktforum för föreningar och övriga intressenter avseende kulturmiljö frågor som rör 
bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt 
och/eller estetiskt värde." 

Dåvarande Kultur- och utbildningsnämnden skriver i sitt besluts förslag " Motionen anses besvarad 
då arbete med att inventera och utreda kommunens kulturarv pågår. Ansvar för kultur- och 
fornvård kommer att fastställas i reglementet i samband med att en ny politisk organisation fastslås." 

Förvaltningens slutsatser 

Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inga ytterligare synpunkter. 

Tidägare beredning och beslutsunderlag 
Byggnadsnämnden har behandlat ärendet 2014-02-18, § 2:9 
Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2014-12-16, § 9:6 

Bilagor 
1. Utdrag ur Byggnadsnämndens protokoll 2014-02-18, § 2:9 
2. Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2014-02-12 
3. Utdrag ur Kultur- och utbildningsnämnden 2014-12-16, § 9:6 
4. Kultur- och utbildningsnämndens tjänsteutlåtande daterat "2014-11 -26 

Peter Frerne 
Kanslichef 

fan-Olof Friman 
Kommundirektör 
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13 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och utbildningsnämnden 2014-12-16 

KUN § 9:6 Dnr 2014/0002-872 

Svar på motion nr 19/2014 "Vård och kultur- & fornminnen -
ansvarsdelegering & vårdplan" 

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad då arbete med att inventera och utreda kommunens kulturarv pågår. 
Ansvar för kultur- och fornvård kommer att fastställas i reglementet i samband rned att en ny 
politisk organisation fastslås. 

Sammanfattning 
Peter Nummer (RP) anför och yrkar i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2013-11-11 §8:6, 
dnr KS 2013/353-100 att beslut tas om att Kultur-och utbildningsnämnden (KUN) har 
ansvar för att budgetera och beställa vård av kommunens kultur- och fornminnen samt att 
regelbundet inventera dessa, att ldargöra att Byggnadsnämnden (BN) skall bevaka att 
vederbörlig hänsyn tas till kända kultur- och fornminnen vid planarbete och i bygglovsärendet, 
att KUN får i uppdrag att beställda inventering av samtiiga kvarvarande oinventerade 
fornlämningar inom kommunen samt att KUN får i uppdrag -att upprätta och budgetera en 
rullande vårdplan för samtliga fornminnen inom kommunen. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och utbildnings förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-11-26. 

Förslag till beslut 
Elisabeth Gunnars (FP) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att: 
Motionen anses besvarad då arbete med att inventera och utreda kommunens kulturarv pågår. 
Ansvar för kultur- och fornvård kommer att fastställas i reglementet i samband med att en ny 
politisk organisation fastslås. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt. Elisabeth Gunnars 
(FP) yrkande om att 

Expedieras 
Akten 

-KS/KF 

justerandes signaturer 

kam/ (ii 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kultur- och utbildningsförvaltningen Till Kultur- och utbildningsnämnden 

Datum 2014-11-26 
Dnr KUN 2014/0002-872 (4) 

Svar på motion från Peter Nummert (RP) - Vård av kultur- & 
fornminnen - Ansvarsdelegering & vårdplan 

Sammanfattning 
Peter Nummer (RP) anför och yrkar i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2013-11-11 §8:6, dnr 
KS 2013/353-100 att beslut tas om att Kultur-och utbildningsnämnden (KUN) har ansvar för att 
budgetera och beställa vård av kommunens kultur- och fornminnen samt att regelbundet inventera 
dessa, att klargöra att Byggnadsnämnden (BN) skall bevaka att vederbörlig hänsyn tas till kända 
kultur- och fornminnen vid planarbete och i bygglovsärendet, att KUN får i uppdrag att beställda 
inventering av samtliga kvarvarande oinventerade fornlämningar inom kommunen samt att KUN får 
i uppdrag att upprätta och budgetera en rullande vårdplan för samtliga fornminnen inom 
kommunen. 

Motionen har remitterats till Byggnadsnämnden samt till Kultur- och utbildningsnämnden. 

Beslutsförslag 

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motionen anses besvarad då arbete med att inventera och utreda kommunens kulturarv pågår. 
Ansvar för kultur- och fornvård kommer att fastställas i reglementet i samband med att en ny 
politisk organisation fastslås. 

Bakgrund 
Motionen har remitterats till Kultur- och utbildningsnämnden utifrån det nämndens ansvar som 
följer av §1 i nämndens reglemente: Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar vidare för allmän 
kulturell verksamhet innefattande bl. a. verksamhet i hembygds- och fornminnesvård samt i §2:25, 
Kultur- och utbildningsnämnden ska vara kontaktforum för föreningar och övriga intressenter 
avseende kulturmiljö frågor som rör bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt och/eller estetiskt värde. 

Förvaltningens slutsatser 
Kultur- och utbildningsförvaltningen finner att den otydlighet som råder kring ansvarsfördelningen 
av vården av kommunens kultur- och fornminnen bör rättas till genom tydligare formulerade 
reglementen. Dagens praxis, då vare sig KUN eller BN tar aktivt ansvar för att utföra vård, drabbar 
både kulturmiljöerna men också kommunens invånare. 

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osceraker.se | www.osteraker.se 

Sida I av 2 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Den nämnd som bär ansvaret för kultur- och fornvård måste ha adekvata resurser för uppdraget 
både i form av budget och i form av tillgång till arkeologisk, byggnadsantikvarisk och kulturhistorisk 
kompetens. 

Underhållet av de år 1986 inventerade fornlämningar i centrala Åkersberga är eftersatt, liksom 
underhåll av de informationsskyltar som då placerades ut. En kompletterande inventering av 
samtliga fornlämningar i centrala Åkersberga genomfördes 2008, vilket resulterade i vårdplan för ca 
90 fornlämningar. Denna vårdplan har bara delvis efterföljts. Nyröjning och underhåll är 
kostsamma. Denna typ av arbete har beställts från SBF t o m år 2013. 

Enligt Riksantikvarieämbetets förteckning över fornlämningar, Fornsök, finns ca 800 registrerade 
fornlämningar i kommunen. Bland dessa förekommer också enstaka fornfynd. 
Kommunens kulturmiljöplan från 1997, omfattar 50 kulturhistoriska intressanta miljöer i 
kommunen. Somliga av riksintresse, såsom Wira bruk och miljöerna i Roslags Kulla, Vasatornet i 
Rydboholms slott, Åkers Kanal, hela området Ingmarsö-Husarö. 

Det är av vikt att planerade vårdinsatser inte begränsas till fornlämningar utan omfattar alla delar av 
kommunens kulturarv. Det måste tydligt framgå att insatser måste göras utifrån prioritering. 
Det är tyvärr en ekonomisk omöjlighet att inventera och vårda samtliga av kommunens 800 
fornminnen samt 50-talet kulturhistoriskt intressanta kulturmiljöer därutöver. 

Bilagor 

1. Motion: Vård av kultur- & fornminnen - Ansvarsdelegering & vårdplan, 2013-10-28 Dnr KS 
2013/353-100 

2. Svar på motion från Peter Nummert (RP) - Vård av kultur- & fornminnen - Ansvarsdelegering 
&vårdplan, 2014-02-18, Dnr BN2014/0004-100 

Birgit Lindholm 
tf Kulturchef 

MA, 
Bjö^n Moe 
Förvaltningschef 
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Svar på motion från Peter Nummert (rp) - Vård av kultur & 
fornminnen - Ansvarsdelegering & vårdplan 

BESLUT 

Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfuiimäktige besluta 
att motionen anses besvarad, i den del denna avser byggnadsnämnden ansvarsområde, 
med förklaring att efterfrågad bevakning regleras i tillämplig lagstiftning. 

Peter Nummert (rp) anför och yrkar i en motion väckt i kommunfullmäktige 2013-11-11: 

I Österåker finns ett stort antal fornminnen, ca 800 enligt Riksantikvarieämbetets fomsök på 
nätet. Av dessa utgör ca 290 stycken gravfält eller enskilda gravar där personer i en forntida 
maktelit är begravda. Dessa platser ska enligt fornminneslagen (1988:950) aktas och vårdas. 
I lagens andra kapitel står: 6 § Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta 
bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller 
skada en fast fornlämning. 

Exploatering /Teknik/Mät gav 2008 Taggen AB i uppdrag att inventera och upprätta en 
åtgärdsplan för de 90 objekt de inventerade. För att säkerställa att inga gravar förstörs genom 
byggnation, skogshantering eller på annat sätt genom oförstånd skadas yrkar jag: 

1. Att beslut tas om att Kultur- och Utbildningsnämnden (KUN) har ansvar för att 
budgetera och beställa vård av kommunens kultur- och fornminnen samt att 
regelbundet inventera dessa. 

2. Att klargöra att Byggnadsnämnden (BN) skall bevaka att vederbörlig hänsyn tas till 
kända kultur- fornminnen vid planarbete och i bygglovärenden. 

3. Att KUN får i uppdrag att beställa inventering av samtliga kvarvarande oinventerade 
fornlämningar inom kommunen. 

4. Att KUN får i uppdrag att upprätta och budgetera en rullande vårdplan för samtliga 
fornminnen och kulturminnen inom kommunen. 

Motionen har remitterats till byggnadsnämnden samt till kultur- och 
utbildningsnämnden. 

Ärendet 

Ju st eran des sign t. Utdragsbestyrkande 
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Bakgrund 
Motionen har remitterats till byggnadsnämnden utifrån det nämndens ansvar som följer av 
1 § i nämndens reglemente: Nämnden ska genom sin fackkompetens inom det byggtekniska 
området, i frågor som rör kulturmiljön stödja bevarande, vård och lämplig användning av 
byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt värde. 

1 ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 2014-02-12 från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Nämndens slutsatser 
Byggnadsnämnden finner så lämpligt att yttra sig enkom över det yrkande som 
rör byggnadsnämnden. Vidare, att i detta avgränsa sig till den del som gäller bevakning av att 
vederbörlig hänsyn tas till kända kultur- fornminnen i bygglovärenden - detta då 
byggnadsnämnden enligt reglemente inte är beslutande eller beredande i planärenden. 

Inledningsvis bör nämnas förekomsten av en stark och tydlig lagreglering för bevakning av den 
aktuella frågan. Såväl i plan- och bygglagen som i lag om kulturminnen m.m (miljöbalken). 
återfinns bestämmelser som har till syfte att bevaka här aktuella skyddsintressen. T.ex. ska 
byggnadsnämnden vid en lämplighetsprövning, i samband med en lovansökan, förhålla sig till 
2 kap. 6 § plan- och bygglagen, i vilken föreskrivs att i ärenden om bygglov ska bebyggelse 
och byggnadsverk placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till kulturvärden på platsen. 

Härtill kommer även det att nämnden enligt lag har att särskilt förhålla sig till områden som 
utpekas som områden av regionalt- eller riksintresse avseende kulturmiljö. 

Ett annat exempel på reglering är att det i 2 kap. 10 § lag om kulturminnen m.m. föreskrivs att 
om en fomlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet omedelbart 
avbrytas och den som leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen. I 
angiven paragraf kan också läsas rekommendationer om att i god tid ta reda på om någon fast 
fomlämning kan komma att beröras av en byggnation, och om så snarast samråda med 
länsstyrelsen. 

Det ska nämnas att förvaltningens bygglovenhet samt den beslutande byggnadsnämnden som 
underlag, bl.a. för bevakning av kultur och fornminnen, vid handläggning av bygglovärenden, 
har tillgång till en mängd styrdokument, utredningar, remissorgan m.m. Exempel på frekvent 
nyttjade underlag är kommunens översiktsplan, I Roslagen, Kulturhistoriska miljöer i 
Österåker samt Kulturmiljöprogram för Svinninge. 

Till detta kommer att, i samband med lämplighetsprövning av inkomna bygglovansökningar, 
en regelmässig kontroll sker mot det fornminnesregister som tillhandahålls av 
Riksantikvarieämbetet (Fornsök). 

Av ovan beskrivet följer att samhällsbyggnadsförvaltningen finner det lämpligt att föreslå 
byggnadsnämnden att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
att motionen anses besvarad, i den del denna avser byggnadsnämnden ansvarsområde, 
med förklaringen att efterfrågad bevakning regleras i tillämplig lagstiftning. 

Justei andes jsjjgn #/ Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Byggnadsnämnden 
Datum 2014-02-12 
Dnr BN12 2014/4-100(,l-f(2.) 

Svar på motion från Peter Numrnert (rp) - Vård av kultur & 
fornminnen - Ånsvarsdelegering & vårdplan 

Peter Nummer (rp) anför och yrkar i en motion väckt i kommunfullmäktige 2013-11-11; 

I Österåker finns ett stort antal fornminnen, ca 800 enligt Riksantikvarieämbetets fomsök på 
nätet. Av dessa utgör ca 290 stycken gravfält eller enskilda gravar där personer i en forntida 
maktelit är begravda. Dessa platser ska enligt fomminneslagen (1988:950) aktas och vårdas. 
I lagens andra kapitel står: 6 § Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta 
bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller 
skada en fast fornlämning. 

Exploatering /Teknik/Mät gav 2008 Taggen AB i uppdrag att inventera och upprätta en 
åtgärdsplan för de 90 objekt de inventerade. För att säkerställa att inga gravar förstörs genom 
byggnation, skogshantering eller på annat sätt genom oförstånd skadas yrkar jag: 

1. Att beslut tas om att Kultur- och Utbildningsnämnden (KUN) har ansvar för att 
budgetera och beställa vård av kommunens kultur- och fornminnen samt att regelbundet 
inventera dessa. 

2. Att klargöra att Byggnadsnämnden (BN) skall bevaka att vederbörlig hänsyn tas till 
kända kultur- fornminnen vid planarbete och i bygglovärenden. 

3. Att KUN får i uppdrag att beställa inventering av samtliga kvarvarande oinventerade 
fornlämningar inom kommunen. 

4. Att KUN får i uppdrag att upprätta och budgetera en rullande vårdplan för samtliga 
fornminnen och kulturminnen inom kommunen. 

Motionen har remitterats till byggnadsnämnden samt till kultur- och utbildningsnämnden. 

Beslutsförslag 

Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
att motionen anses besvarad, i den del denna avser byggnadsnämnden ansvarsområde, 
med förklaring att efterfrågad bevakning regleras i tillämplig lagstiftning. 

österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | www.osteraker.se 
Sida I av 3 



Tjänsteutlåtande 
Ö Österåker 

Motionen har remitterats till byggnadsnämnden utifrån det nämndens ansvar som följer av 1 § i 
nämndens reglemente: Nämnden ska genom sin fackkompetens inom det byggtekniska området, 
1 frågor som rör kulturmiljön stödja bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt värde. 

Förvaltningens slutsatser 

Samhällsbyggnadsförvaltningen finner så lämpligt att yttra sig enkom över det yrkande som 
rör byggnadsnämnden. Vidare, att i detta avgränsa sig till den del som gäller bevakning av att 

vederbörlig hänsyn tas till kända kultur- fornminnen i bygglovärenden - detta då 
byggnadsnämnden enligt reglemente inte är beslutande eller beredande i planärenden. 

Inledningsvis bör nämnas förekomsten av en stark och tydlig lagreglering för bevakning av den 
aktuella frågan. Såväl i plan- och bygglagen som i lag om kulturminnen m.m (miljöbalken). 
återfinns bestämmelser som har till syfte att bevaka här aktuella skyddsintressen. T.ex. ska 
byggnadsnämnden vid en lämplighetsprövning, i samband med en lovansökan, förhålla sig till 
2 kap. 6 § plan- och bygglagen, i vilken föreskrivs att i ärenden om bygglov ska bebyggelse och 
byggnadsverk placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till kulturvärden på platsen. 

Härtill kommer även det att nämnden enligt lag har att särskilt förhålla sig till områden som 
utpekas som områden av regionalt- eller riksintresse avseende kulturmiljö. 

Ett annat exempel på reglering är att det i 2 kap. 10 § lag om kulturminnen m.m. föreskrivs att 
om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet omedelbart avbrytas 
och den som leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen. 1 angiven 
paragraf kan också läsas rekommendationer om att i god tid ta reda på om någon fast 
fornlämning kan komma att beröras av en byggnation, och om så snarast samråda med 
länsstyrelsen. 

Det ska nämnas att förvaltningens bygglovenhet samt den beslutande byggnadsnämnden som 
underlag, bl.a. för bevakning av kultur och fornminnen, vid handläggning av bygglovärenden, 
har tillgång till en mängd styrdokument, utredningar, remissorgan m.m. Exempel på frekvent 
nyttjade underlag är kommunens översiktsplan, / Roslagen, Kulturhistoriska miljöer i Österåker 
samt Kulturmiljöprogram för Svinninge. 

Till detta kommer att, i samband med lämplighetsprövning av inkomna bygglovansökningar, 
en regelmässig kontroll sker mot det fornminnesregister som tillhandahålls av 
Riksantikvarieämbetet (Fornsök). 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Av ovan beskrivet följer att samhällsbyggnadsförvaltningen finner det lämpligt att föreslå 
byggnadsnämnden att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
att motionen anses besvarad, i den del denna avser byggnadsnämnden ansvarsområde, 
med förklaringen att efterfrågad bevakning regleras i tillämplig lagstiftning. 

Bilagor 
1. Motion: Vård av kultur & fornminnen • Ansvarsdelegering & vårdplan, Dnr KS 2013/353-100 

Robert Blomdahl 
Förvaltningsjurist 

Sören Karlsson 
T.f. Samhällsbyggnadschef 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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Roslagspartiets motion nr 19 ställd till kommunfullmäktige i Österåker -
Vård av kultur- & fornminnen - Ansvarsdelegering & vårdplan 

Motion till Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
I Österåker finns ett stort antal fornminnen, ca 800 enligt Riksantikvarieämbetets fornsök på 
nätet. 

Av dessa utgör ca 290 st. gravfält eller enskilda gravar där personer i en forntida maktelit är 
begravda. Dessa platser ska enligt Fornminneslagen (1988:950) aktas och vårdas. I lagens 
andra kapitel står: 

6 § Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta bort, gräva ut, täcka över 
eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada enfastfornlämning. 

Exploatering/Teknik/Mät gav 2008 Taggen AB i uppdrag att inventera och upprätta en 
åtgärdsplan för de 90 objekt de inventerade. 

För att säkerställa att inga gravar förstörs genom byggnation, skogshantering eller på annat 
sätt genom oförstånd skadas, yrkar jag: 

1 Att beslut tas om att Kultur- och Utbildningsnämnden (KUN) har ansvar för att 
budgetera och beställa vård av kommunens kultur- och fornminnen samt att 
regelbundet inventera dessa. 

2 Att klargöra att Byggnadsnämnden (BN) skall bevaka att vederbörlig hänsyn tas till 
kända kultur- fornminnen vid planarbete och i bygglovsärenden. 

3 Att KUN får i uppdrag att beställa inventering av samtliga kvarvarande oinventerade 
fornlämningar inom kommunen. 

4 Att KUN får i uppdrag att upprätta och budgetera en rullande vårdplan för samtliga 
fornminnen och kulturminnen inom kommunen. 

För Roslagspartiet 

Peter Nummert 

Sågvägen 19 • 184 40 Åkersberga • Tel.: 08-540 228 88 • E-post: info@roslagspartiet.se • 
www.roslagspartiet.se 


