
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 Is 
KS §5:23 Dnr. KS 2014/0157 

Svar på motion nr 7/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) -
Förstärk och utveckla Österåkers kommuns Integrationsråd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen beslutat 2015-01-12, § 
1:23 om att inrätta Integrationsråd för mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31, samt 
därmed bl.a. formerna för samtliga råds roller och sammansättning. 

Särskilt yttrande 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett särskilt yttrande 
Vi är övertygande om att grunden för en bra integrationspolitik ligger i att partierna tar ett 
gemensamt ansvar för integrationsfrågorna. Om det hade varit viktigt att visa det utåt, visa en 
tydlig signal så hade den här motionen bifallits. Vi har lyssnat och inser att frågan inte varit 
mogen att få gehör för. Det beklagar vi men kommer att återkomma. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige den 22 april 
2014, § 3:14, att Integrationsrådet ska utökas så att alla partier i Kommunfullmäktige blir 
representerade med en ordinarie ledamot och en ersättare. Vidare föreslår motionären att 
Integrationsrådet även ska arbeta med och behandla frågor som rör utanförskap och att 
direktiven till Integrationsrådet därmed ska anpassas till breddningen av uppdraget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 3:9. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-03-04. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-05-06, rev. 2015-03-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ordförandeförslaget innebärande att motionen anses 
besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen beslutat 2015-01-12, § 1:23 om att inrätta 
Integrationsråd för mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31, samt därmed bl.a. formerna för 
samtliga råds roller och sammansättning. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

A-A Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Ordförandeförslag 
0 Österåker 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-03-04 «. . 
Dnr KS 2014/0157 ,#)J 

Svar på motion nr 7/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Förstärk 
och utveckla Österåkers Kommuns Integrationsråd 

Sammanfattning 

Ann-Christine Furustrand (S) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige den 22 april 2014 
§3:14, att Integrationsrådet ska utökas så att alla partier i Kommunfullmäktige blir representerade 
med en ordinarie ledamot och en ersättare. Vidare föreslår motionären att Integrationsrådet även ska 
arbeta med och behandla frågor som rör utanförskap och att direktiven till Integrationsrådet därmed 
ska anpassas till breddningen av uppdraget. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen beslutat 2015-01-12, § 1:23 om 
att inrätta Integrationsråd för mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31, samt därmed bl.a. formerna 
för samtliga råds roller och sammansättning. 

Motivering 

Sammansättningen i integrationsrådet fastställs efter ordinarie val. Särskilt bör noteras att motionen 
är skriven i april 2014, alltså innan valet. Då förslaget till integrationsråd behandlades på 
Kommunfullmäktiges decembersammanträde 2014 hade inte motionären eller dennes parti något att 
erinra. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens kontor 2015-03-02 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 

o Österåker 

Kommunstyrelsens kontor 

Sofia Coyne 

Datum 2014-05-06 Till Kommunstyrelsen 
Rev. 2015-03-02 

Dnr KS 2014/0157 

Svar på motion nr 7/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Förstärk 
och utveckla Österåkers Kommuns Integrationsråd 

Sammanfattning 
Ann-Christine Furustrand (S) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige den 22 april 2014 
§3:14, att Integrationsrådet ska utökas så att alla partier i Kommunfullmäktige blir representerade 
med en ordinarie ledamot och en ersättare. Vidare föreslår motionären att Integrationsrådet även ska 
arbeta med och behandla frågor som rör utanförskap och att direktiven till Integrationsrådet därmed 
ska anpassas till breddningen av uppdraget. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen beslutat 2015-01-12, § 1:23 om 
att inrätta Integrationsråd för mandatperioden 2015-01-01 - 2015-12-31, samt därmed bl.a. formerna 
för samtliga råds roller och sammansättning. 

Bakgrund 
Det kommunala integrationsrådet med tre ledamöter inrättades av Kommunstyrelsen den 11 januari 
2010, § 13. Kommunstyrelsen beslutade att utse två ledamöter från majoriteten och en från 
oppositionen. I enlighet med riktlinjer för rådet fastställda av Kommunstyrelsen den 31 maj 2010, 
§160 består dess uppgifter i att 

följa utvecklingen i samhället utifrån ett integrationsperspektiv 
verka för att synpunkter av betydelse för integration beaktas i den kommunala planeringen 
vara remissorgan i frågor som rör integration 

Vidare i riktlinjerna beskrivs att rådet ska verka för att hänsyn tas till ändrade förutsättningar, som är 
viktiga ur ett integrationsperspektiv, vid beslut och handläggning i kommunens olika organ. 

Förvaltningens slutsatser 
I Österåkers kommun finns idag åtta olika rådgivande organ, Handikappråd, Idrotts- och 
friluftsrådet, Integrationsrådet, Näringslivsråd, Pensionärsråd, Skärgårdsrådet, Trygg i Österåker och 
Barn- och ungdomsrådet. De rådgivande organen har bland annat till uppgift att i de ärenden som 
berör råden fungera som remissinstans till kommunens nämnder samt vara en kontaktyta till 
intresseorganisationer och allmänheten i kommunen. 
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Tjänsteutlåtande 
S Österåker 

Bilagor 
1. "Riktlinjer för Österåkers kommunala integrationsråd" ÖFS 2010:12" 
2. "Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-01-12, § 1:23" 

fn- )lof Friman 
.ommundirektör 
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0 Österåker 
&'k\ 

Kommunens författningssamling 

Riktlinjer för Österåkers kommunala ÖFS 2010:12 
integrationsråd 

Fastställd av Kommunstyrelsen 2010-05-31, § 160 
(dnr KS 2010.101 003) 

Det kommunala integrationsrådet inrättades av Kommunstyrelsen den 11 
januari 2010, § 13. Rådet har en rådgivande och informerande funktion. 

Rådet fungerar dessutom asom remissinstans till nämnderna i ärenden där 
synpunkter från ett integrationsperspektiv behöver inhämtas. 

Kommunen ansvarar för administrationen av sammanträdena. 

Uppgifter 

I rådets uppgifter ingår att 
följa utvecklingen i samhället utifrån ett integrationsperspektiv 
verka för att synpunkter av betydelse för integration beaktas i den 
kommunala planeringen 

- vara remissorgan i frågor som berör integration 

Rådet skall verka för att hänsyn tas till ändrade förutsättningar, som är 
viktiga ur ett integrationsperspektiv, vid beslut och handläggning i 
kommunens olika organ. 

Sammansättning 

Kommunstyrelsen utser de förtroendevalda representanterna i rådet. 
- Rådet har möjlighet att vid behov inbjuda externa intressenter till 

samråd. 

Arbetsgrupper 

Vid behov kan särskilda arbetsgrupper inrättas för särskilda frågor. 

Arbetsformer 

Rådet sammanträder 4-6 gånger per år. Sammanträdesdagarna fastställs om 
möjligt för nästkommande år vid årets sista sammanträde. 

Ordföranden ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista 
utsänds till rådets ledamöter minst 10 dagar före rådets sammanträde. 



ÖFS 2010:12 

Vid sammanträdena förs protokoll som justeras av ordföranden och en 
ledamot. Protokollet ska delges ledamöterna i rådet samt Kommunstyrelsen. 

Arvoden 

Arvode för sammanträde och reseersättning utgår i enlighet med 
kommunens ersättningsregler till de förtroendevalda ledamöter som 
kommunstyrelsen utsett. 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

KS §1:23 Dnr. KS 2014/0300 (ty J 

O Q 

Återremitterat ärende - Rådgivande organ i Österåkers kommun 
för mandatperioden 2015 - 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. För en mandatperiod av ett år, 2015-01-01 - 2015-12-31, ska följande rådgivande organ 
in rättas under Komm u nstyrelsen: Handikappråd, Idrotts- och fri lu fora der, Integmionsråd, 
Näringslivsråd, Pensionärsråd, Skärgårdsråd, Trygg i Österåker och Miljö- och klimatråd. 

2. Kommunstyrelsen utser ordföranden och ledamöterna (ill råden för en period av ett år. 

3. De rådgivande organen har max sex stycken arvoderade samman träden per år. 

4. Administrativ sakkunnig resurs hämtas från berört sakområde. 

5. Kostnaden för de rådgivande organen finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram. 

Härefter beslutar Kommunstyrelsen att välja följande ledamöter till de rådgivande organen. 

6. Till näringslivsrådet väljs följande ledamöter: 
- Michaela Fletcher (M), ordförande. 
•• Mathias Lindow (FP), l:e vice ordförande. 
- Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice ordförande. 

Till pensionärsrådet utses följande ledamöter: 
- Mikael Ottosson (KD), ordförande. 
- Ingrid Jacobsson (ÖP), ledamot. 
- Per Albinsson (C), ledamot. 
- Margareta Gustafsson (S), ledamot. 

Till Skärgårdsrådet utses följande ledamöter: 
- Mathias Lindow (FP), ordförande. 
- Sven Hugosson (FP), personlig ersättare för Mathias Lindow (FP). 
- Christina Funhammar (M), ledamot. 
- Bo Lundin (MP), ledamot. 

Till Miljö- och klimatråd utses följande ledamöter: 
- Michaela Haga (C), ordförande. 
- Conny Söderström (M), ledamot. 
- Ann-Christine Furustrand (S), ledamot. 
- Bert Niska (ÖP), ledamot. 

Forts. 

Justerandes signaturer $'{ / Utdragsbestyrkande 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01-12 

Forts. KS § 1:23 

Till Handikapprådet/Tillgänglighetsrådet utses följande ledamöter: 
- Monica Kjellman (FP), ordförande. 
- Per Albinsson (C), ledamot. 
- Susanne Singstedt (ÖP) 
- Eva Börjesson (S), ledamot. 

Till Trygg i Österåker utses följande ledamöter: 
- Michaela Fletcher (M), ordförande, 
- Mathias Lindow (FP), l:e vice ordförande. 

Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice ordförande. 

Till Barn- och ungdomsrådet utses följande ledamöter: 
- Jeanette Widen (M), ordförande. 

(FP) bordläggs. 
- Sofia Fanberg (S) 

Till Idrotts- och frilutsråd utses följande ledamöter: 
Michaela Fletcher (M), ordförande. 
Mathias Lindow (FP), l:e vice ordförande. 

- Ann-Christine Furustrand (S), 2:e vice ordförande. 

Til1 Integrationsrådet utses följande ledamöter: 
Franz Heinel (ÖP), ordförande. 

- Örjan Franzén (FP), ledamot. 
- (C) bordläggs. 

Margareta Olln (S), ledamot. 

Sammanfattning 
I Österåkers kommun finns idag åtta olika rådgivande organ. Sju av dessa rådgivande organ, 
Handikappråd, Idrotts- och friluftsrådet, Integrationsråd, Näringslivsråd, Pensionärsråd, 
Skärgårdsrådet och Trygg i Österåker finns organisatoriskt under Kommunstyrelsen. 
Det åttonde rådgivande organet, Barn- och ungdomsråd, finns under nuvarande Kultur- och 
utbildningsnämnden. 

De rådgivande organen har bland annat till uppgift att i de ärenden som berör råden fungera 
som remissinstans till kommunens nämnder samt vara en kontaktyta till intresseorganisationer 
och allmänheten i kommunen. 
Inför mandatperioden 2015-2018 ska Kommunstyrelsen ta ställning till råden, där Miljö- och 
klimatrådet utgör ett nytt rådgivande organ, och dess sammansättning. 
Det är av vikt att administrativ sakkunnig resurs, t.ex. sekreterarskap, hämtas från berört 
sakområde. 

Forts. 

Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-01 -12 

Fotts. KS § 1:23 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2014-12-17. § 1:21. 

- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2014-11-06. 

Förslag till beslut 
Roger Johansson (RP) yrkar på återremiss av ärendet. 

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande att 
1. För en mandatperiod av ett år, 2015-01-01 - 2015-12-31, ska följande rådgivande organ 
inrättas under Kommunstyrelsen. Handikappråd, Idrotts- och friluftsrädel, IutegL-ationsråd, 
Näringslivsråd, Pensionärsråd, Skärgårdsråd, Trygg i Österåker och Miljö- och klimatråd. 
2. Kommunstyrelsen utser ordföranden och ledamöterna till råden för en period av ett år. 
3. De rådgivande organen har max sex stycken arvoderade sammanträden per år. 
4. Administrativ sakkunnig resurs hämtas från berört sakområde. 
5. Kostnaden för de rådgivande organen finansieras inom Kommunstyrelsens budgetlam. 

Michaela Fletcher (M) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att härefter beslutar 
Kommunstyrelsen att välja följande ledamöter till de rådgivande organen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, enligt 
Roger Johanssons (RP) yrkande om återremiss, och finneratt ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den 
det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 10 ja-röster och 3 nej-röster. 

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

Expedieras 
- Ordförande i respektive rådgivande organen 
• Kansliet 

justerandes signaturer *J A-'. -'JC / Utdragsbestyrkande 



Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-01-12, § 1:23 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

FP Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solandet X X 

V Andreas Lennkvist-Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 
. 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 
i 

S Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 
... 

1 
Resultat L 10 3 -



ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

'i/M 

2IM -OV 17 

MOTION 

Förstärk och utveckla österåkers Kommuns Integrationsråd 

Alla människors lika värde är för oss Socialdemokrater en stark och vägledande 
ledstjärna. Det förpliktigar oss till att bekämpa all sorts diskriminering och 
utanförskap. Det motiverar oss att sträva efter ett jämlikt och väl integrerat samhälle. 
Det här synsättet innebär att integration får en bredare och djupare innebörd. 

Sedan 2003 har Österåkers Kommun, litet blygsamt och halvhjärtat, försökt att närma 
sig frågan utan någon större framgång. Vi anser inte att det är tillräckligt med ett 
Integrationsråd bestående av tre ledamöter för att på allvar lyckas sätta integrations
frågorna på agendan. 

Frågans betydelse kräver att så många som möjligt får möjlighet att komma med sina 
synpunkter så att de kan tas tillvara. Vi anser att integrationsfrågorna förtjänar en 
bredare förankring och spridning! 

Vi föreslår därför att 

> Integrationsrådet skall utökas så att alla partier i 
Kommunfullmäktige blir representerade med en 
ordinarie ledamot och en ersättare . 

> Integrationsrådet även skall arbeta med och behandla 
frågor som rör utanförskap 

> Direktiven till Integrationsrådet skall anpassas till breddningen av 
uppdraget 

Carlos 
Sociajdémokratema 

Ann-Christine Furustrand 
Socialdemokraterna 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS § 5:24 Dnr. KS 2014/0192 

Svar på motion nr 9/2014 från Klas Göran Wändesjö (S) - Gör 
Idrotts- och friluftsalliansen i Österåker till remissinstans 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse motionen besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen 2014-08-11, KS § 7:18, 
beslutade att inrätta ett nytt Idrotts- och friluftsråd med uppgift att bl.a. vara remissinstans i 
frågor som berör föreningsverksamheter inom Idrotts- och Friluftsalliansens 
verksamhetsområde. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lägger ett särskilt yttrande 
Vi la en motion som stämplandes in till kommunen den 12 juni år 2014. I augusti, dvs två 
månader senare fattar kommunstyrelsen beslut med samma innebörd. Det hade varit fullt 
möjligt för de politiskt ansvariga i kommunen att samtidigt behandla motion och uttryckt 
glädje över att vi är ense i frågan. Istället väljer man att behandla motion, som nu i 
kommunstyrelsens arbetsutskott nio månader senare och vi kommer få upp den till 
kommunfullmäktige närmare ett år innan den lades. Det finns bättre sätt, kan vi konstatera att 
hantera motioner på. 
Ann-Christine Furustrand(S) 

Röstförklaring 
Michaela Fletcher (M) lägger en röstförklaring 
Då idtrotts- och friluftsalliansen besökte samtliga partier inför valet kom önskemålet från 
idrotts- och friluftsalliansen om behovet och önskemålet att få förbättrad dialog med 
kommunstyrelsen. Gemensamt kom den borgerliga alliansen och idrotts- och friluftsalliansen 
överens om att inrätta idrotts- och friluftsrådet och inrättade det vid första möjliga politiska 
sammanträde nämligen augusti 2014, även om iden kom i juni. Det är glädjande att samdiga 
parder var överens att inrätta rådet men att (S) försöker få det till att det är på S inidadv rådet 
inrättats är felaktigt. 
Michaela Fletcher (M) 

Sammanfattning 
Klas Göran Wändesjö (S) föreslår i en modon väckt i Kommunfullmäktige 2014-06-16, 
§ 5:22, att Idrotts- och friluftsalliansen i Österåker (FIA) görs dll remissinstans i alla 
kommunala frågor som berör föreningsverksamheter inom Idrotts- och friluftsalliansens 
verksamhetsområde. 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

Forts. KS § 5:24 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 3:10. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-03-04. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-02-06. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse motionen 
besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen 2014-08-11, KS § 7:18, 
beslutade att inrätta ett nytt Idrotts- och friluftsråd med uppgift att bl.a. vara remissinstans i 
frågor som berör föreningsverksamheter inom Idrotts- och friluftsalliansens 
verksamhetsområde. 

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

Expedieras 
- Kansliet 

A-A Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-03-04 
Dnr KS 2014/0192 

Svar på motion nr 9/2014 från Klas Göran Wändesjö (S) - Gör Idrotts-
och Friluftsalliansen i Österåker till remissinstans. 

Sammanfattning 

Idas Göran Wändesjö (S) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-06-16, §5:22, att 
Idrotts- och Friluftsalliansen i Österåker görs till remissinstans i alla kommunala frågor som berör 
föreningsverksamheter inom Idrotts- och Friluftsalliansens verksamhetsområde. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Att anse motionen besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen 2014-08-11, KS §7:18, 
beslutade att inrätta ett nytt Idrotts- och Friluftsråd med uppgift att bl.a. vara remissinstans i frågor 
som berör föreningsverksamheter inom Idrotts- och Friluftsalliansens verksamhetsområde. 

Motivering 

Idrotts- och Friluftsalliansen besökte de olika partierna sommaren 2014. Idén om ett Idrotts- och 
Friluftsråd är i grunden ett förslag från Idrotts- och Friluftsalliansen i Österåker, som sedemera 
Kommunstyrelsen tog fasta på. I takt med att invånarantalet växer är det viktigt att ha en för 
frågorna insatt remissinstans för den långsiktiga planeringen av anläggningar och aktiviteter. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens kontor 2015-02-06 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 

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

0 Österåker 

Kommunstyrelsens kontor 

Sofia Coyne 
Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-02-06 
Dnr KS 2014/0192 ^ 

Svar på motion nr 9/2014 från Klas Göran Wändesjö (S) - Gör Idrotts-
och Friluftsalliansen i Österåker till remissinstans 

Sammanfattning 
I<Clas Göran Wändesjö (S) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-06-16, 
§ 5:22, att Idrotts- och Friluftsalliansen i Österåker (FIA) görs till remissinstans i alla kommunala 
frågor som berör föreningsverksamheter inom Idrotts- och friluftsalliansens verksamhetsområde. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 
2014-08-11, KS § 7:18, beslutade att inrätta ett nytt Idrotts- och friluftsråd med uppgift att bl.a. vara 
remissinstans i frågor som berör föreningsverksamheter inom Idrotts- och friluftsalliansens 
verksamhetsområde. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har inrättat ett råd för att hämta information och kunskap från branschspecifika 
områden. Idrotts- och friluftslivet föreslås också bli en remissinstans till Kommunstyrelsen för 
förslag till långsiktig planering av idrotts- och friluftsaktiviteter i takt med att kommuninvånarantalet 
växer. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunkansliet har inget övrigt att erinra. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2014-08-11, § 7:18 
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Tjänsteutlåtande 

Bilagor 
Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-11, § 7:18. 

Ö 
Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

0 Österåker 

reme 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2014-08-1 I 

KS §7:18 Dnr. KS 2014/0213-103 

Inrättande av ett Idrotts- och friluftsråd 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen inrättar ett Idrotts- och friluftsråd. 

2. Kommunstyrelsen utser de politiska representanterna ull Idrotts- och friluftsrådet. 

3. Kommunstyrelsens kontor ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för Idrotts- och friluftsrådet. 

4. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens budgetram. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har inrättat råd för att inhämta information och kunskap från 
branschspecifika områden. Idrotts- och friluftslivet föreslås nu bli en remissinstans till 
Kommunstyrelsen för förslag till långsiktig planering av idrotts- och friluftsaktiviteter i takt 
med att kommuninvånarantalet växer 

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag daterat 2014-06-26. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att: 
1. Kommunstyrelsen inrättar ett Idrotts- och friluftsråd. 
2. Kommunstyrelsen utser de politiska representanterna till Idrotts- och friluftsrådet. 
3. Kommunstyrelsens kontor ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för Idrotts- och friluftsrådet. 
4. Finansiering sker inom Kommunstyrelsens budgetram. 

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

Expedieras 
- Kansliet/matrikeln 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



V/äOll/ 

0 
ÖSTERÅKERS KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

2014 -06- 12 
D.nn , 
tö JtoN/dftJ. -/åhf/) 

Motion 2014-05-28 

Gör Idrotts- och Friluftsalliansen i Österåker till remissinstans 

Idrotts- och friluftsalliansen har idag funnits i kommunen i 10 år och 52 föreningar samarbetar med 
att få en gemensam syn i föreningsfrågor. En stor del av arbetet har och är att föra fram 
gemensamma behov till kommunen, som bidrag till föreningar och nya anläggningar. 

FIA kan bli ett bra stöd för kommunens olika nämnder för att hitta bra och i många fall ovanliga 
lösningar på problemen samt se risker som kan uppstå med dom beslut som arbetas fram. Antas 
motionen kan man också få fram underlag på olika projekt då en stor kunskap finns i föreningarna 
och kan därmed ge bättre beräkningar av investeringar som vi som kommun vill och behöver göra. 

Socialdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

Att Idrotts- och Friluftsalliansen i Österåker (FIA) görs till remissinstans i alla kommunala 
frågor som berör föreningsverksamheter inom alliansens verksamhetsområde. 

Klas-Görah Wändesjö (S) 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS §5:1 I Dnr. KS 2014/0258 

Svar på medborgarförslag nr 8/2014 - Anläggande av park i 
o 

Akersberga 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det pågående arbetet med Program för 

Särskilt yttrande 
Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett särskilt yttrande. 
Vi delar motionärens uppfattning om att Åkersberga skall vara grön och blomstrande och att 
det skall finnas grönområden som till exempel park och med parklek. 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget inkommit till Österåkers kommun den 5 september 2014 framförs 
önskemål om fler parker och grönt i Åkersberga gärna "en park med träd, blommor, 
buskar, damm, fontän, vattenfall mm i området mellan Alceahuset och de gula husen på 
Skolvägen". Om inte det går så önskas en större park någon annanstans i Åkersberga. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 2:12. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-03-04. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-02-13. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det pågående arbetet med Program för 
Åkersberga stad - centrumområdet. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 

Åkersberga stad - centrumområdet. 

- SBF 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-03-04 / 
Dnr KS 2014/0258 J 

0 Österåker 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag 8/2014 - Anläggande av park i Åkersberga 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 5 september 2014 föreslås att en park 
anläggs på ängen mellan Alceahuset och de gula husen på Skolvägen. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det pågående arbetet med Program för 
Åkersberga stad - centrumområdet. 

Motivering 

Grönområdet utanför Alceahuset bör studeras i ett större sammanhang tillsammans med 
utvecklingen av området avseende ny bebyggelse, infrastruktur m.m. En översyn vad avser allmänna 
ytor överlag kommer göras i Program för Åkersberga stad - centrumområdet. Den politiska 
ambitionen är att förtäta de centrala delarna av Åkersberga och nämnda område kommer att ingå i 
vad som kommer bli en del av den norra stadskärnan. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2015-02-13 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Datum 2015-02-13 
Dnr KS 2014/0258 

Medborgarförslag 8/2014 - Anläggande av park i Åkersberga 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 5 september 2014 föreslås att 
en park anläggs på "ängen mellan Alceahuset och de gula husen på Skolvägen", 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslå* Kommunfullmäktige besluta 
Medborgarförslag 8/2014 anses besvarat med hänvisning till kommande planläggning och 
utveckling av centrala Åkersberga. 

Bakgrund 
I medborgarförslaget framförs önskemål om fler parker och grönt i Åkersberga gärna " en park 
med träd, blommor, buskar, damm, fontän, vattenfall mm i området mellan Alceahuset och de 
gula husen på Skolvägen". Om inte det går så önskas en större park någon annan stans i 
Åkersberga. 

Förvaltningens slutsatser 
Det aktuella området har goda förutsättningar att utvecklas till en mer attraktiv park och 
mötesplats. Området ingår i en stadsplan från 1968 och är redan planlagt för parkändamål 
(dpi nr 194). Förslaget att utveckla parken är helt i linje med de målsättningar och visioner som 
finns för området. Målsättningen är att skapa fler upplevelserika och mångfunktionella gröna 
offentliga mötesplatser i centrala Åkersberga. Just nu pågår en etappvis upprustning av "stadspark 
Åkers kanal". Detta är en viktig del i utvecklingen för att skapa attraktiva mötesplatser i centrala 
Åkersberga. 

Utvecklingen av grönområdet utanför Alceahuset behöver studeras i ett sammanhang 
tillsammans med utvecklingen av hela området ihop med ny bebyggelse, infrastruktur mm för att 
få en bra helhet. Projektering och upprustning behöver först även föregås av cn utredning som 
identifierar vilka olika behov som finns för att möjliggöra olika typer av parker med olika 
storlekar och ett mer varierat innehåll innan man påbörjar upprustning och utveckling i det 
aktuella området vid Alceahuset. 

Bilagor 

1. "Medborgarförslag 8/20-14: 

Kent Gullberg' Viveka Larsson 
Samhällsbyggnadschef Plan- och exploateringschef 
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS §5:4 Dnr. KS 2015/0088 

Österåkers kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL-
trafiken 2015/2016 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Remissvar angående trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 godkänns. 
Trafikförändringarna bedöms innebära främst förbättringar för kollektivtrafikresenärerna i 
form av bättre passning mellan tåg och buss och tydligare lokaltrafiknät. 

2. Remissvaret kompletteras med att buss 621 ska passera Östanå färjeläge. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har fått en remiss från Trafikförvaltningen angående de 
trafikförändringar som föreslås för 2015/2016. Ingen av de föreslagna ändringarna som berör 
Österåkers Kommun är av den karaktären att det innebär påtaglig försämring av 
kollektivtrafiken. Kommunen har sammanställt synpunkter i ett skriftligt remissvar. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 2:4. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-03-09, reviderat 2015-03-19. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (IVI) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
remissvar angående trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 godkänns. 
Trafikförändringarna bedöms innebära främst förbättringar för kollektivtrafikresenärerna i 
form av bättre passning mellan tåg och buss och tydligare lokaltrafiknät. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande att remissvaret kompletteras med att buss 
621 ska passera Östanå färjeläge. 

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

Expedieras 
- Landstinget, Trafikförvaltningen (SL) 
- SBF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-03-09/ 
Dnr KS 2015/0088 

Österåkers Kommuns remissvar inför trafikförändringar i SL trafiken 
2015/2016 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har fått en remiss från Trafikförvaltningen angående de trafikförändringar som 
föreslås för 2015/2016. Ingen av de föreslagna ändringarna som berör Österåkers Kommun är av 
den karaktären att det innebär påtaglig försämring av kollektivtrafiken. Kommunen har sammanställt 
synpunkter i ett skriftligt remissvar (bilaga 1). 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen beslutar 
Remissvar angående tiafikföriindiingai: i SI,-trafiken 2015/2016 god känns. Trafikförändringama 
bedöms innebära främst förbättringar för kollektivtrafikresenärerna i form av bättre passning mellan 
tåg och buss och tydligare lokaltrafiknät. 

Bakgrund 
Österåkers Kommun har fått en remiss inför de trafikförändringar som sker i SL-trafiken 
2015/2016. Trafik föränd ringarna innefattar både möjliga trafikutökningar men även eventuella 
reduceringar i trafiken och omfördelningar. Kommunen får härmed möjlighet att skriftligen uttrycka 
sig över föreslagna ändringar och att framföra övriga synpunkter på kollektivtrafiken. 
Trafikförvaltningen vill ha in synpunkterna senast 5 maj. 

Förvaltningens slutsatser 
Inget av de föreslagna ändringarna är av den karaktären att det innebär påtaglig försämring av 
kollektivtrafiken. Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter arbeta med att utveckla kollektivtrafiken 
och har en kontinuerlig dialog med både Trafikförvaltningen och Arriva. 

Bilagor 
1. Remissvar - Österåkers kommun infor trafikförändringar i SI ,-trafiken 2015/2016 
2. Remiss inför trafik förändringar i SL-trafiken 2015/2016 (de delar som påverkar Österåkers 

ken t (tullberg 

Samhällsbyggnadschef Väg-och trafikchef 
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0 Österåker 

Österåkers kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Johanna Niitzmann 
Trafikplanerare 

Datum: 2015-03-09/ C£V 20)?'03* 11. 
Ärende/nr: KS 2015/0088 

Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting 
105 73 Stockholm 

Remissvar - Österåkers kommun inför trafikförändringar i 
SL-trafiken 2015/2016 

Inför Trafikförvaltningens arbete med trafikförändringar i december 2015 har en 
remiss skickats ut med information om möjliga trafikförändringar. Härmed skickas 
synpunkter på dessa trafikförändringar samt vilka övriga trafikförändringar som 
prioriteras inom kommunen. 

Förutsättningar 

Österåkers kommun ingår i Stockholm Nordost (STONO) bestående av 
kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, och Österåker. I 
Nordostkommunernas vision för åren 2010 till 2040 formuleras ställningstaganden 
gällande sektorns framtida transportsystem. Nordostkominunerna verkar gemensamt 
för: 

• Ökad tillgänglighet i Nordostsektorns transportsystem 
• Ökad kapacitet i Nordostsektorns transportsystem 
• Ökad kollektivtrafikandel och minskad belastning på vägtrafiknätet för att 

begränsa klimatpåverkande utsläpp 

Dessa intentioner är vägledande för hur Österåkers kommuns transportinfrastruktur 
och kollektivtrafik ska utvecklas. Österåkers kommun utgår från RUFS, 
Översiktsplan (2006) och Trafikplan (2010) i den långsiktiga planeringen. De 
strategiskt viktiga bytespunkter som pekas ut i Trafikplanen gällande kollektivtrafiken 
är: Rosenkälla, Arninge, Kulla vägskäl, Roslags kulla, Åkcrstorp (som representerar 
korsningen Sockcnvägen/Centralvägen), Åkcrsberga centrum och Åkers Runö. 

Kommunen har även en infartsparkeringsstrategi, antagen i kommunfullmäktige 
2013 och arbetet med en genomförandeplan för att följa upp strategin är pågående. 
Detta dokument ska fungera för att främja kollektivtrafiken och verka för att ställa 
bilen så tidigt som möjligt: i den totala resan. 
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© Österåker 

Österåkers kommuns övriga synpunkter på kollektivtrafiken 

Österåkers kommun växer och en stor andel av invånarna arbetspendlar. För 
kommunen är därför en högklassig kollektivtrafik som ger goda regionala kopplingar 
mot Stockholm, Norrort med Kista, Täby, Vallentuna, Arlanda och Uppsala viictigl. 
Kopplingen till Stockholm och Täby skapas genom Roslagsbanan medan de andra 
kopplingarna får tillförlita sig på busstrafik. Det är således vikligt att utveckla dessa 
kopplingar för att möta kommunens tillväxttakt och möjliggöra regionförstoring. 
Prioriterat för Österåkers kommun är: 

• Att en snabb och smidig koppling till Arlanda bör studeras och prioriteras. 
Kopplingen till Arlanda är prioriterad men det finns idag heller ingen direkt 
koppling till Vallentuna, restiden för kollektivtrafik jämfört med bil är mer än 
den dubbla. 

• Att fortsätta utveckla tvär förbindelserna inom region nordost samt till 
Stockholm. Möjlighet till bytesfunktion i Sollentuna eller Häggvik bör 
studeras för möjligheten för kommuninvånare att genomföra ett snabbt och 
smidigt byte till pendeltåg. 

• Att utveckla utbudet som trafikerar Ljusterö både för buss och för 
kollektivtrafik på vatten. 

• Att se över bytespunkt Östanå så att Trafikverkets färjor matchar 
busstrafiken samt att tidtabellsbyten har en god synkning med Skolornas 
terminer. 

• Att se över möjligheterna att utveckla linjer som trafikerar till Stockholm med 
tätare turer. 

• Att Österåkers kommun ska vara en och samma zon för att stimulera 
lokaltrafiken. 

Det finns en oro kring hur Trafikförvaltningens framtida budget kommer att påverka 
kollektivtrafikeringen i kommunen. Det är av högsta prioritet att 
kollektivtrafikutbudet kommer att öka i kommunen for att gemensamma mål om 
förändrade resebeteenden kan nås. Eventuella nedskärningar i kollektivtrafiken skulle 
kunna påverka fördelningen mellan olika trafikslag negativt. 

Österåkers kommun vill även belysa vikten av kontinuerlig dialog med 
Trafikförvaltningen och dess entreprenörer. Vi förväntar oss att bli informerade i god 
tid angående samtliga förändringar som planeras, även de som inte omfattas av 
remissen. De trafik fö ränd ringar som genomfördes i december 2014 var inte 
förankrade hos kommunen och de indragna turerna på linje 624, 628 samt 628C har 
inneburit en påtaglig försämring föl' många resenärer. Kommunen anser att linjerna 
bör återfå minst den turtäthet som var innan december 2014 och att entreprenören i 
samband med detta bör se över linjedragningen för 628 samt 628C i samråd med 
kommunen. Även bussarnas storlek bör säkerställas för att minimera antalet stående 
resenärer. 
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0 Österåker 

österåkers kommuns synpunkter på trafikförändringar i remissen 

® Linje 629 Danderyds sjukhus - Akersberga station 

Österåkers kommun ser positivt på att: boende i Svinninge får en snabbare 
koppling (ill city under rusningstid då 629:an går via motorvägen till Danderyds 
sjukhus. Övrig tid då 629:an vänder vid Kulla vägskäl är det viktigt att tidtabellen 
anpassas efter anslutningsbussarna. 

• Linje 615 Täby centrum - Arninge (-Ulltia) 

Då 629:an kommer sluta att gå förbi Rydbo och Arninge är det viktigt att linje 
615 ersätter de avgångar som försvinner. Skolbarn som åker från Svinninge bör 
ha en direktbuss till Rydbo under de tider som skolan börjar och slutar. 
Förändringen av linje 629 innebär att de skolbarn som väljer att åka buss från 
Täljö kommer att behöva byta buss vid Kulla vägskäl för att komma till Rydbo, 
vilket är en försämring mot dagens situation då 629 går hela vägen. De som bor i 
Täljö och vill komma snabbt till Rydbo kan även åka Roslagsbanan och det är 
därför viktigt att utbudet där inte försämras. Kommunen anser att 
linjeomläggningen bör förankras hos skolan. Förändringen får inte riskera att bli 
en ökad kostnad för kommunens skolskjutsverksamhet. 

• Linje 624C Stockholm - Akersberga 

De resurser som frigörs genom indragningen bör läggas på andra delar av 
kollektivtrafiken. Österåkers kommun ser positivt på att linje 624 får tätare turer 
då 624C utgår på eftermiddagen. Förändringen medför ett byte till tunnelbana för 
resande mot city vilket kan innebära en negativ påverkan för resenärerna. 

• Linjenätsomläggning 

Österåkers kommun ser positivt på att flera busslinjer får bättre passning till tåget 
och är medvetna om att omläggningen kräver att kommunen bygger om 
vändslingan vid Murkelvägen. 

• Linje 626 Danderyd sjukhus- Akersberga - Ljusterö 

Österåkers kommun anser att justeringen av linjen inte får påverka utbudet 
negativt. Kollektivtrafiken i kommunens pcrifera delat är redan begränsad och 
Trafikförvaltningen bör se över möjligheten att utveckla kollektivtrafiken på 
landsbygden och i skärgården. 

• Linje 620 Akersberga station - Norrtälje 
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0 österåker 

Österåkers kommun ser positivt på att kvällsutbudet förbättras. 

o Linje 623 Åkersberga station - Murkclvägcn samt linje 633 Åkersberga 
station - Mafgrelelund 

Vändningen vid Murkelvägen innebär att påstigande vid ändstationen får en 
längre resa till Åkersberga station vilket riskerar att påverka resenärerna negativt. 

• Linje 621 (Danderyd sjukhus-) Åkersberga - Norrtälje 

Kommunen ser fördelar med att ha en genomgående linje där resenären inte 
behöver byta vid Åkersberga station för resa vidare till Stockholm. Kommunen 
anser det även viktigt att en eventuell försämring i form av indragen trafikering 
sträckan Åkersberga - Danderyds sjukhus i sådant fall ersätts med ökade resurser 
på motsvarande sträckning med annan linje. 

• Linje 633 Åkersberga station - Maigietelund 

Linje 633 ersätts av en genomgående linje 623 vilket innebär att hållplatserna 
Skånsta och Storvreten får glesare trafik till/från Åkersberga. Förändringen har 
diskuterats med kommunen som anser att det är motiverat utifrån antal resenärer 
som påverkas. 
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11(1 Trafikförvaltningen 
V2 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 53(55) 

Trafikavdelningen PM 
2015-02-13 
Version 

Diarienummer 
SL 2015-0227 

Infosäk, klass 
Kl (Öppen) 

Österåker 

Lir\jc 612 Danderyd - Hägernäs - Arninge (ny) 
Linje 615 Täby centrum—Arninge (-Ullna) 
Lii\je 629 Danderyds sjukhus - Åkersberga station 
Linje 629 är idag lång och har många olika syften. Boendes i Svinninge behöver byte för att 
åka snabbt in till city. Förslaget är att linje 629 går mellan Åkersberga - Kulla vägskäl - via 
motorvägen till Danderyds sjukhus i rusningsriktningen, övrig tid vänder linjen vid Kulla 
vägskäl där anslutning sker till linje 670. Förutsätter att föreslagna förändringar på linje 612 
och 615 genomförs. 

Linje 615 föreslås att förlängas och ersätta linje 629 mellan Arninge - Rydbo - Kulla vägskäl 
(går även enstaka turer till/från Svinninge för elever i Rydbo skola som då får 
direktförbindelse). 

En ny linje 612 föreslås ersätta linje 629 mellan Danderyd - Hägernäs - Arninge och kan då 
trafikera Ullna strand som får direktförbindelse med Danderyd. 

Lii\je 624 Danderyds sjukhus - Åkersberga 
Lii\je 624C Stockholm - Åkersberga 
Linje 624C föreslås att utgå på eftermiddagarna till följd av lågt resande och avgångarna 
ersätts med tätare turer på linje 624. Detta ger en jämnare belastning på linjen och 
tunnelbanan trafikeras inte med parallell trafik. Förslaget behöver analyseras vidare med 
avseende på de planerade förändringarna av trängselskatten. 

Linjenätsomläggning Åkersberga 
Det planeras en mer omfattande linjenätsomläggning i Österåker/Åkersberga. Det nya 
linjenätet innebär bland annat att ringlinjerna läggs om eftersom det är svårt att få bra 
passningar till/från tåg med dessa. Förändringen är förankrad med kommunen. 
Omläggningen kräver att kommunen bygger 0111 vändslingan vid Murkelvägen. Nedan 
beskrivs hur linjerna i Åkersberga påverkas av en linjeomläggning. 

Linje 620 Åkersberga station - Norrtälje 
Linje 621 (Danderyds sjukhus-) Åkersberga - Norrtälje 
Linje 626 Danderyds sjukhus - Åkersberga - Ljustcrö 
Nobina och Arriva föreslås justera tiderna för linjerna linje 620, 621 och 626. Detta föreslås 
införas december 2015. 



Trafikförvaltningen 
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 

Trafikavdelningen 

54(55) 

PM 
2015-02-13 
Version 

Diarienummer 
SL 2015-0227 

Infosäk. klass 
Kl (Öppen) 

Lii\je 620 Åkersberga station - Norrtälje 
Linjen föreslås att få ett utökat turutbud för att stärka upp sträckan Norrtälje - Åkersberga 
samt även Bergshamra/Riala får ett bättre utbud framförallt kvällstid. Ändringen avser 
samtliga dagar under helår. 

Under vintertidtabellen måndag - fredag föreslås nya turer: Från Norrtälje ca kl. 20.33 och 
21.28 och från Åkerberga ca kl. 17.42* och 20.50 

Under sommartidtabellen måndag - fredag föreslås nya turer: Från Norrtälje ca kl. 10.34 
och 21.30 och från Åkerberga ca kl. 17.42* och 20.50 
*ersätter den tur som idag går som ringlinje tillbaka till Åkersberga. 

Under samtliga tidtabellsperioder förselås nya turer: Från Norrtälje ca kl. 21.28 och från 
Åkerberga ca kl. 20.21 

Linje 621 (Danderyds sjukhus-) Åkersberga - Norrtä\je 
Sträckan Åkersberga - Danderyds sjukhus föreslås tas bort från linjen och utbudet från den 
delen istället läggs på sträckan Åkersberga - Norrtälje. Ett förslag är att de sena 
kvällsturerna även trafikerar Östanå färjeläge. 

Under vintertidtabell måndag - fredag föreslås nya turer:JFrån Norrtälje ca kl. 15.30 och 
22.51 och från Åkersberga ca kl. 18.00 och 23.48 

Under sommartidtabell lördag - söndag föreslås nya turer: Från Norrtälje ca kl. 22.51 och 
från Åkersberga ca kl. 23.48 

Under samtliga tidtabellsperioder lördag - söndag föreslås nya turer: Från Norrtälje ca kl. 
22.51 och från Åkersberga ca kl. 23.48 

Lii^e 622 och 622X Åkersberga station - Skärgårdsstad 
Linje 622, 622X samma sträckning som idag. 

Lirye 623 Åkersberga station - Murkelvägen 
Linje 633 Åkersberga station - Margretelund 
Linje 633 ersätts av en genomgående linje 623 som då vänder vid Murkelvägen och kan då 
anpassas och få bättre passningar till/från Roslagsbanan. 
En negativ konsekvens är att hållplatserna Skånsta och Storvreten får glesare trafik till/från 
Åkersberga. 



fjös1 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS §5:20 Dnr. KS 2014/0211 

Svar på medborgarförslag nr 6/2014 - Parkour i Österåkers 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslag nr 6/2014 Parkour i Österåkers kommun anses besvarad med att det 
egentligen inte förutsätter någon speciell utrustning att träna Parkour, utan att detta kan ske i 
stadsmiljön eller kommunala anläggningar där det finns utrustning i form av mattor, plintar 
och dylikt. 

21 c 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit till Österåkers kommun den 24 juni 2014 förslås att en 
parkourpark eller hall anläggs för att utöva Parkour i Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 3:6. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-03-10. 
- Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet vid sammanträde 2015-03-12, § 2:5. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (NI) yrkar bifall till arbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
medborgarförslag nr 6/2014 Parkour i Österåkers kommun anses besvarad med att det 
egentligen inte förutsätter någon speciell utrustning att träna Parkour, utan att detta kan ske i 
stadsmiljön eller kommunala anläggningar där det finns utrustning i form av mattor, plintar 
och dylikt. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kultur- och fritidsnämnden 
- Kansliet 

AA Justerandes signaturer \\:Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-03-10 
Dnr KS 2014/021 I 

Svar på medborgarförslag nr 6/2014 - Parkour i Österåkers kommun 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit till Österåkers kommun den 24 juni 2014 förslås att en 
parkourpark eller hall anläggs för att utöva Parkour i Österåkers kommun. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Medborgarförslag nr 6/2014 Parkour i Österåkers kommun anses besvarad med att det egentligen 
inte förutsätter någon speciell utrustning träna Parkour, utan att detta kan ske i stadsmiljön eller 
kommunala anläggningar där det finns utrustning i form av mattor, plintar och dylikt. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande " Medborgarförslag nr 6/2014 Parkour 
i Österåkers kommun går ut på en önskan om att det anläggs en parkourpark eller hall med 
anpassade redskap är remiterat till Kultur- och utbildningsnämnden, nu överfört till Kultur- och 
fritidsnämnden, för att slutligen beslutas i Kommunstyrelsen enligt delegation från 
Kommun fullmäktige. 

Medborgarförslaget anses besvarad utifrån att det egentligen inte förutsätter någon speciell 
utrustning träna Parkour, utan att detta kan ske i stadsmiljön eller kommunala anläggningar där det 
finns utrustning i form av mattor, plintar och dylikt. Det finns inte heller med i budget 2015 att 
anlägga en specifik parkourpark eller anläggning för att utöva parkour/freerunning och tricking. 

Dock är medborgarförslaget intressant eftersom det pekar på en trend som är ökande och är något 
kommunen kan ta med sig i utveckling av parker och anläggningar. Att kunna fånga in både ett ökat 
behov samt även kunskap om utformning förutsätter en dialog med ungdomar i kommunen samt 
föreningar. 

Parkour är en träning, eller utövande, som går ut på att ta sig fram över hinder i olika miljöer, ofta 
stadsmiljöer. De ursprungliga tio grunderna, som härrör från 80-talet, är gå, springa, gå fyrbensgång, 
klättra, balansera, kasta, lyfta, öva, självförsvara och att simma. Det här sättet att se på träning blev 
senare standard inom den Franska militären som "Parcours du combattant", alltså det som 
motsvarar hinderbana på svenska. Den civila utvecklingen har präglats av urbanitet - dvs 
människors, främst ungdomars, interaktion i det offentliga rummet.". 
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13 Österåker 
Tjänsteutlatande 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet vid sammanträde 2015-03-12. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlatande daterat 2015 -02-24. 

Bilagor 
1. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlatande daterat 2015-02-24. 

i^Olof l;riman 
ommundirektör 
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Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-12 

KFN § 2:5 Dnr 2015/0017-100 

Svar på remiss - Medborgarförslag nr 6/2014 Parkour i Österåkers 
kommun 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Medborgarförslag nr 6/2014 Parkour i Österåkers kommun anses besvarad. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 6/2014 Parkour i Österåkers kommun anses besvarad utifrån att det 
egentligen inte förutsätter någon speciell utrustning att träna Parkour, utan att detta kan sek i 
stadsmiljön eller kommunala anläggningar där det finns utrustning i form av mattor, plintar, 
och dylikt. Det finns inte heller med i budget 2015 att anlägga en specifik parkourpark eller 
anläggning för att utöva parkour/freerunning och tricking. 

Beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-24. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till bcslutsförslaget innebärande att: 
Medborgarförslag nr 6/2014 Parkour i Österåkers kommun anses besvarad. 

Immaculate Skogemyr (MP) yrkar att ärendet återremitteras. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (FP) 
yrkanden och finner att sä är fallet. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för att ärendet ska avgöras idag röstar ja 
och den som är för att ärendet ska återremitteras röstar nej. 

Omröstning utfaller enligt bilagd omröstningsbilaga med 9 ja-röster, 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



13 Österåker 
Sammancrädcsprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-12 

()MK(')STM\(iSLISr.\ 1( )R 
Kultur- och fritidsnämnden, ÖSTliRÅKKR KOMMUN 
(Mandatperiod 2015-2018) 

Samnianträdesdiitum: 2015-03-12 § 2:5 

Parti LEDAMÖTER 
Namn 

Tjänst
görande 

Ersättare 
J N A 

M Conny Söderström X .1 

s Kristina Kmback X " .1 

M Anneli I logreve - G. Fnwall 
§S 2:1-2:12 

M Mals Beiming X ~J 
1 

C ! lenrik ()lson X " X | 

Öl» Si ig I Ii m be ig X 1 j 
s Anders Pettersson "x" ...... 

s Anvanda Ringstedt x~ ' .1 
. . • 

RP Björn Rapp - S. Almgren 
SS 2:1 2:12 ... .... .... 

' .1 

MP Immaculate 
Skoyemvr 

X 1 * 
| 

FP Mailiias I .inilow 
. 

X 1 

9 2 

ERSÄTTARE 
M (ioian Knwall 

_ 
X 

FP 

K,) 

» Sol ra Almgren X 
- -

FP 

K,) Magdaléne ()ltosson X 

s |osé Ritpielme X 
j 

v I)aniel Lagunas X 

1 
Resultat 1 

1 

i i 
i l 
i : 

Justorandos signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

|| Österåker 

Kultur- och fritidsförvaltningen Jill Kultur- och fritidsnämnden 

Datum 2015-02-24 
Dnr KFN15 2015/0017 

Svar på remiss - Medborgarförslag nr 6/2014 Parkour i Österåkers 
kommun 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit till Österåkers kommun den 24 juni 2014 förslås att en 
parkourpark eller hall anläggs för att utöva Parkour i Österåkers kommun. 

Beslutsförslag 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Medborgarförslag nr 6/2014 Parkour i Österåkers kommun anses besvarad. 

Bakgrund 
Medborgarförslag nr 6/2014 Parkour i Österåkers kommun gar ut på en önskan om alt det anläggs 
cn parkourpark eller hall med anpassade redskap är remiterat till Kultur- och utbildningsnämnden, 
nu överfört till Kultur- och fritidsnämnden, för att slutligen beslutas i Kommunstyrelsen enligt 
delegation från Kommunfullmäktige. 

Förvaltningens slutsatser 
Medborgarförslaget anses besvarad utifrån att det egentligen inte förutsätter någon speciell 
utrustning träna Parkour, utan att detta kan ske i stadsmiljön eller kommunala anläggningar där det 
finns utrustning i form av mattor, plintar och dylikt. Del finns inte heller nic.d i hudget 2015 att 
anlägga en specifik parkourpark eller anläggning för att utöva parkour/ftccrunning och tricking. 

Dock är medborgarförslaget intressant eftersom det pekar på en trend som är ökande och är något 
kommunen kan ta med sig i utveckling av parker och anläggningar. Att kunna fånga in både ett ökat 
behov samt även kunskap om utformning förutsätter en dialog med ungdomar i kommunen samt 
föreningar. 

Parkour är en träning, eller utövande, som går ut på att ta sig fram över hinder i olika miljöer, ofta 
stadsmiljöer. De ursprungliga tio grunderna, som härrör från 80-talet, är gå, springa, gå fyrbensgång, 
klättra, balansera, kasta, lyfta, öva, självförsvara och att simma. Det här sättet att se pä träning blev 
senare standard inom den l-ranska militären som "Parcours du combaltant", alltså det som 
motsvarar hinderbana pä svenska. Den civila utvecklingen har präglats av urbanitet - dvs 
människors, främst ungdomars, interaktion i det offentliga rummet. Från början har det inte varit i 
organiserad form men detta har kommit att förändras. Bland annat har Svenska gymnastikförbundet 
tagit in Parkour som en gren där del benämns parkour/freerunning och tricking. Parallellt med detta 
finns också grupper och föreningar som inte är anslutna Lill något förbund. I takt med ökad 
organisering ökar också önskemålen om mer ordnade förhållanden för träning. Svenska 
gymnastikförbundet har målet att parkour/freerunning och tricking ska fä samma villkor som andra 
sporter i form av stöd, bidrag, tillgång till hallar och annat som utövare och föreningar behöver för 
att kunna utöva idrotten. 
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3 Österåker i 

Tjänsteutlätande 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidium Dnr KS 2014/021 1-00 

Bilagor 
Kommunfullmäktiges presidium Dnr KS 2014/021 I -00, 2014-08-19 

Björn Moe 
Förvaltningschef 
Kultur och fritidsförvaltningen 

Ksitti Baner 
Sakkunnig Idrott- och fritid 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

0 Österåker 
fl&iv/b 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

201<I -06" 2 <i 
D.nr: , . 
la^lryu- 100 (11 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

HefJag s&le helst vilja ha en parkour park eller en hall där man kan köra 
parkour som det ska finnas en matta som heter air floor och en andra 
massa redskap, så behöver jag och minna kompisar inte åka till Lidingö för 
att träna parkour 

l$arciis V\^w\\)tcc^c( 

® Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om )ag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 



Öste v 

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS § 5:21 Dnr. KS 2014/0236 

Svar på medborgarförslag nr 7/2014 - Uteg/m i Österåkers 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslag nr 7/2014, Utegym i Österåkers kommun anses besvarad men i framtida 
investeringar kan till exempel en utveckling av utegymet i Hacksta friluftsområde beaktas 
eftersom detta område ligger mycket centralt samt ligger i anslutning till Sporthallen och 
kommande friidrottsanläggning, samt Hackstastugan där många föreningar utgår från med sin 
träning. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit till Österåkers kommun den 30 juli 2014 föreslås att ett 
utegym ska upprättas i kommunen. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-03-18, § 3:7. 
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-03-10. 
- Kultur- och fritidsförvaltningen behandlar ärendet vid sammanträdet 2015-03-12, § 2:6. 
- Kultur- och fritids förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-02-24. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att 
medborgarförslag nr 7/2014, Utegym i Österåkers kommun anses besvarad men i framdda 
investeringar kan til1 exempel en utveckling av utegymet i Hacksta friluftsområde beaktas 
eftersom detta område ligger mycket centralt samt ligger i anslutning till Sporthallen och 
kommande friidrottsanläggning, samt Hackstastugan där många föreningar utgår från med sin 
träning. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kultur- och fritidsnämnden 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-03-10 
Dnr KS 2014/0236 

Svar på medborgarförslag nr 7/2014 - Uteg/m i Österåkers kommun 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkommit till Österåkers kommun den 30 juli 2014 föreslås att ett 
utegym ska upprättas i kommunen. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Medborgarförslag nr 7/2014, Utegym i Österåkers kommun anses besvarad men i framtida 
investeringar kan till exempel en utveckling av utegymet i Hacksta friluftsområde beaktas eftersom 
detta område ligger mycket centralt samt ligger i anslutning till Sporthallen och kommande 
friidrottsanläggning, samt Hackstastugan där många föreningar utgår från med sin träning. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande "Medborgarförslaget går ut på att 
inrätta utegym i kommunen i exempelvis anslutning till ishallarna är remitterat till Kultur- och 
utbildningsnämnden, nu Kultur- och fritidsnämnden, för att slutligen beslutas i Kommunstyrelsen 
enligt delegation från Kommunfullmäktige. 

Utegym får ses som positivt ur ett folkhälsoperspektiv. Inga nya utegym budgeterade inför 2015 men 
i framtida investeringar kan till exempel en utveckling av utegymet i Hacksta friluftsområde beaktas. 
Detta område ligger mycket centralt, ligger i anslutning till Sporthallen och kommande 
friidrottsanläggning, samt Hackstastugan där många föreningar utgår från med sin träning. Det är i 
dagsläget mycket enkelt och något föråldrat i sin utformning. 

Ytterligare något man kan ta i beaktande är att man i många städer och kommuner också har 
installerat utegym som är lite mer anpassade för dem som vill träna mer intensivt - man har alltså 
tillgodosett den växande målgruppen av triathlon- och crossfitutövare. Utegymen i Österåkers 
kommun är väl anpassade för lite enklare träning men i dagsläget finns inte något som är anpassat 
för den lite mer träningsinriktade målgruppen.". 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

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

Sida I av 2 



Tjänsteutlätande 

|!| Österåker 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningen behandlar ärendet vid sammanträdet 2015-03-12. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsfeutlatande daterat 2014-02-24. 

Bilagor 
1. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlätande daterat 2015-02-24. 

Jsui-y)lof Friman 
Kommundirektör 
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Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 201 S-03-12 

KFN § 2:6 Dnr 2015/0016-100 

Svar på remiss - Medborgarförslag nr 7/2014 Utegym i Österåkers 
kommun 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Medborgarförslag nr 7/2014 utegym i Österåkers kommun anses besvarad. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 7/2014 utegym i Österåkers kommun anses besvarad utifrån atl det i 
kommunen redan finns ett antal utegym på Domarudden, i Akerstorp, I lacksta 
friluftsområde samt ett som fårdigställeds under 2014 på l.illbroängen. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015 02-24. 

Förslag till beslut 
Mathias I.indow (1'P) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att: 
Medborgarförslag nr 7/2014 utegym i Österåkers kommun anses besvarat!. 

Propositionsordning 
()rdforanden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias I.indows (TP) 
yrkanden och finner att sa är fallet. 

Expedieras 
Akten 
Kommunstyrelsen 

/ 

Jnsterandes signaturer Utdragsbestyrkande 



rjänstcutlåtande 
H Österåker 

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 

Datum 2015-02-24 
Dnr KFN15 2015/0016 

Svar på remiss - Medborgarförslag nr 7/2014, Utegym i Österåkers 
kommun 

Sammanfattning 
I cir medborgarförslag som inkommit till Österåkers kommun den 30 juli 201'I föreslås att cli 
utegym ska upprättas i kommunen. 

Beslutsförslag 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Medborgarförslag nr 7/2014, Utegym i Österåkers kommun anses besvarad. 

Bakgrund 
Mcdborgarförslage.t gär ut pä att inrätta utegym i kommunen i exempelvis anslutning till ishallarna är 
remitterat till Kultur och utbildningsnämnden, nu Kultur och fritidsnämnden, för att slutligen 
beslutas i Kommunstyrelsen enligt delegation från Kommunfullmäktige. 

Förvaltningens slutsatser 
Motionen anses besvarad utifrån alt det i kommunen redan finns ett antal utegym pä Domarudden, 
i Åkerstorp, i I lacksta friluftsområde samt ett som färdigställdes under 2014 pä I ,illbroängen. 

IJtegym får ses som positivt ur ett folkhälsoperspektiv. Inga nya utegym budgeterade inför 2015 men 
i framtida investeringar kan lill exempel en utveckling av utegyinct i I lacksta friluftsotäde beaktas. 
Delta område ligger mycket centralt, ligger i anslutning (ill Sporthallen och kommande 
friidrottsanläggning, samt I lackstastugan där många föreningar utgår från med sin träning. Det är i 
dagsläget mycket enkelt och något föråldrat i sin utformning. 

Ytterligare något man kan ra i beaktande är att man i mänga stader och kommuner också har 
installerat utegym som är lite mer anpassade, för dem som vill träna mer intensivt man har alltså 
tillgodosett den växande målgruppen av triathlon och crossfttutövare. Utegyinen i Österåkers 
kommun är väl anpassade för lite enklare träning men i dagsläget finns inie något som är anpassat 
för den lite mer träningsinriktadc målgruppen. 
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•Österåker 
Tjnnsteutlåtande 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
KS 2014/0236-100(3) 

Bilagor 
1. Inkomna mcdborgarföislag, Kommunfullmäktiges beslut KS 2014/0236-100(3) 
2. Medborgarförslag - Utcgym, KS 2014/0236-100(1) 
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borvaltningschef 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Sakkunnig idrott- och fritid 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Sida 2 av 2 



Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Akersberga 

Medborgarförslag 

Försfag (endast ett ämne)* 

Utegym 

0 Österåker 
toi1^ 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

201*1 -07- 3 0 
D.nr: / 
KS OM 101%'10 Ö 

Beskrivning* 

Min fråga gäller utegym. Kommer det att upprättas en sådan i kommunen? 
Tycker att det saknas samt att många andra kommuner har utegym och 
man vill ju gärna slippa åka till grannkommunen för att gymma ute. 
Ett enkelt sätt att få sina kommuninvånare att motionera mera tror jag. 
Om det byggs ett så tycker jag att det bör ligga centralt typ vid ishallen för 
att så många som möjligt ska kunna utnyttja det. 



Ös 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-03-30 

KS § 5:32 Dnr. KS 2014/0372 

Uppdaterad rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej 
verkställda i ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 
15 § kommunallagen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar uppdaterad rapport till protokollet avseende de uppdrag som 
redovisats som ej verkställda i ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § 
Kommunallagen. 

2. Kommunstyrelsen anmäler rapporten till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen behandlade Rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej 
verkställda i ärende om redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § på sammanträde 2015-
02-16, § 3:15. Kommunstyrelsen beslutade då bland annat att uppdra till berörda nämner att, 
angående de uppdrag som Kommunfullmäktige givit i budget för år 2014 och som inte 
verkställs inom angiven tid eller som på annat sätt avviker från givet uppdrag, rapportera till 
Kommunstyrelsen i samband med Kommunstyrelsens behandling av årsredovisningsärendet. 
Med anledning av ovanstående har komplettering skett avseende den rapport som då 
redovisades. 

Beslutsunderlag 
Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-03-20. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande att 
1. Kommunstyrelsen noterar uppdaterad rapport till protokollet avseende de uppdrag som 
redovisats som ej verkställda i ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § 
Kommunallagen. 
2. Kommunstyrelsen anmäler rapporten till Kommunfullmäktige. 

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

Expedieras 
- Kommunfullmäktige 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet 

Stina Nilsson 

Dnr KS 2014/0372 
Datum 2015-03-20 

Till Kommunstyrelsen 

Uppdaterad rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej 
verkställda i ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § 
Kommunallagen 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsen noterar uppdaterad rapport till protokollet avseende de uppdrag som 
redovisats som ej verkställda i ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § 
Kommunallagen. 

2. Kommunstyrelsen anmäler rapporten dll Kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen behandlade Rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej verkställda i 
ärende om redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § på sammanträde 2015-02-16, § 3:15. 
Kommunstyrelsen beslutade då bland annat att uppdra till berörda nämner att, angående de uppdrag 
som Kommun fullmäktige givit i budget för år 2014 och som inte verkställs inom angiven tid eller 
som på annat sätt avviker från givet uppdrag, rapportera till Kommunstyrelsen i samband med 
Kommunstyrelsens behandling av årsredovisningsärendet. Med anledning av ovanstående har 
komplettering skett avseende den rapport som då redovisades. 

I ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § Kommunallagen (KL), vilket noterades i 
beslut 2014-09-01, KF § 6:12/2014, redovisades bland annat hur nämnderna har fullgjort de 
uppdrag som fullmäktige givit nämnderna, med stöd av KL 3 kap 12 §. I 3 kap 12 § anges: "I 
samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får fullmäktige uppdra åt en nämnd 
att genomföra en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut om 
verksamheten som fullmäktige fastställt, om inte något annat följer av lag". Med anledning av 
redovisningen som fullmäktige tog ställning till den 1 september 2014 samt den rapport som 
Kommunstyrelsen tog ställning till den 16 februari 2015, görs en reviderad uppföljning i och med 
denna uppdaterade rapport. 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen ha cn uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 
Uppsiktsplikten innefattar en rätt att anmoda övriga nämnder, göra påpekanden, lämna råd och 
anvisningar samt, om det är nödvändigt, se till att fullmäktige i sin egenskap av högsta beslutande 
organ ingriper. KL 6 kap 3 § anger: "Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i 
kommunen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

fullgöra sina uppgifter". (KL s 398). Mot bakgrund av att Kommunstyrelsen givits denna särställning 
av lagstiftaren bör Kommunstyrelsen ha uppsikt över att de uppdrag givna av Kommunfullmäktige 
givna i budget för år 2014, verkställs. Om uppdragen inte kan verkställas inom angiven tid eller på 
annat sätt avviker från det uppdrag som är givet av Kommunfullmäktige bör därför 
Kommunstyrelsen informeras om detta, som därefter har möjlighet att agera. 

Tidigare beredning 
Kommunstyrelsen behandlade ursprunglig rapport på sammanträde 2015-02-16, § 3:15. 

Bilagor 
1. Uppdaterad rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej verkställda i ärende om 

Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § Kommunallagen daterat 2015-03-20. 
2. Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-16, § 3:15. 

lån-Olof Friman 

Kommundirektör 

Peter Freme 

Kanslichef 
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Bilaga 2015-03-20 

Uppdaterad rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej verkställda t ärende om Redovisning från nämnderna 
enligt 3 kap 15 § Kommunallagen 

/-T 

Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna, med stöd av Kommunallagen 3 kap 12 §, i ärende om budget för 2014 eller i ärende där särskilt anslag 
beviljats, med stöd av Kommunallagen 3 kap 12 §. 

Kap I Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna i budgetärendet (budget för 2014) och i ärenden där särskilt anslag beviljats, med stöd av 
Kommunallagen 3 kap 12 § 

Siffrorna inom parantes anger ordningen för beslutsatserna i Kommunfullmäktiges beslut 

1:1 Kommunstyrelsen 

Uppdrag i budget 2014 Verkställt Pågår Övrigt 
(26.) Anslå 1,8 Mkr för välkomstskylt vid E 18 under 
förutsättning av avtal med markägaren samt att 
tillstånd från Trafikverket ges. 

X Arrendeavtal med markägaren är klar. Ansökan om 
tillstånd gjord till Länsstyrelsen. Ansökan avslagen av 
Länsstyrelsen. 1,8 Mkr ingår i SBFs investeringsbudget. 
Alternativ välkomstskylt under utredning. 
Det är oklart hur ärendet ska hanteras då länsstyrelsen 
avslagit kommunens ansökan, ärende för avstämning 
tåg 4 2015. 

(27.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram 
en 10-årig underhållsplan för det kommunala 
vägnätet. En rapport ska redovisas senast mars 2014. 

X En första delrapport lämnades till Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige 11 augusti respektive 1 
september, KF § 6:15/2014. Underhållsplan framtagen, 
redovisas för Kommunstyrelsen i mars 2015. 

(28.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
framtida infrastrukturåtgärder samt upprätta riktlinjer 
för huvudmannaskap för allmän plats i olika typer av 
områden i enlighet med översiktsplanen. 

X En långsiktig investeringsplan är framtagen för 
infrastruktur och arbete med riktlinjer för 
huvudmannaskap för allmän plats pågår och beräknas 
slutredovisas under 2015. 
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Bilaga 2015-03-20 

Uppdrag i budget 2014 VerkstäSit Pågår Övrigt 

(29.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
konsekvenser vid eventuellt överförande av 
huvudmannaskapet från enskilda vägar i kommunen 
och konsekvenserna för de fastighetsägare som idag 
har enskilda vägar. 

X Arbete med konsekvensbeskrivning pågår och 
samredovisas med uppdraget om framtida 
infrastrukturåtgärder (uppdrag 28) under år 2015. 

(30.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att rapportera 
rutiner tillsammans med beräkningsunderlag/berörda 
kalkyler för att säkerställa genomförande av 
exploateringsredovisning/plan utifrån en 
matchningsprincip samt investeringar inom 
samhällsbyggnads förvaltningen. Detta ska redovisas 
senast juni 2014. 

X Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet för 2015 
beslutat att en ekonomisk översyn av 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet skall göras 
under 2015. Det tidigare uppdraget från 2014 kommer 
att bakas in i detta nya uppdrag. 

(31.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att kardägga 
vilka kulturarv som finns i kommunen samt var 
ansvaret för drift och underhåll ligger i dagsläget. 

X Kommunstyrelsen har i sin behandling av reglementena 
(vilka antogs KF § 9:33) föreslagit att ansvar för 
kulturarvsfrågor åligger Kultur- och fritidsnämnden: 
"Ansvara för kulturmiljö frågor som rör bevarande, vård och 
lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer 
av kulturhistoriskt och/eller estetiskt värde". 
Kartläggning slutförd och beräknas behandlas av 
Kommunstyrelsen i maj 2015. 

(32.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjligheten för lärlings platser i samarbete inom 
Stockholm Nordost (STONO) i syfte att minska 
ungdomsarbetslösheten. 

X Utredning har genomförts. 
Ärendet behandlas av Kommunstyrelsen i mars 2015. 

(33.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
miljömål för kommunen och kommunens invånare. 

X Utredning pågår under ledning av miljöstrateg. Förslag 
till struktur och arbetssätt finns framtaget. Enligt beslut 
i KS § 4:8 har en politisk styrgrupp tillsatts för det 
fortsatta arbetet. Beslut om nya mål och arbetssätt för 
miljömålsarbetet förväntas kunna tas under året, senast 
i december av Kommunfullmäktige. 
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Bilaga 2015-03-20 

Uppdrag i budget 2014 Verkställt Pågår Övrigt 

(34.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjligheter för återvinnings-central på Ingmarsö för 
att värna skärgårdsmiljön. 

X Utredningen förväntas vara klar under året, 2015. 
Tidsplanen samordnas med Roslagsvatten som har 
påbörjat en översyn avfallshanteringen på Ingmarsö i 
sin helhet. 

2:2 Kultur- och utbildningsnämnden 

Uppdrag i budget 2014 Verkställt Pågår Ovragt 
(18.) Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag 
att ta fram en modell för uppföljning avseende 
samband mellan resursåtgång, prestation, resultat 
samt effekter för både skolor och förskolor. 
Resultatet ska vara tillgängligt på enhetsnivå för 
medborgarna 

X Modell för uppföljning och utvärdering av förskolor 
och skolor antogs av Kultur- och utbildningsnämnden 
2014-12-16, KUN § 9:8. Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 2015-02-09. 

(19.) Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag 
att utreda hur olika typer av ekonomiska resurser 
används för bl.a. barn/elever med särskilt stöd 
samt hur antal barn/elever med diagnoser har 
utvecklats i kommunen 

X Kultur- och utbildningsnämnden överlämnade i beslut 
tjänsteutlåtande och utredning till Kommunfullmäktige, 
2014-10-21, KUN § 7:5/2014. Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 2014-11-17. 

(20.) Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag 
att utreda behovet kring fritidsverksamhet för 
ungdomar med funktionshinder som inte har 
möjlighet att ta del av fritidsutbud som erbjuds. 

X Kultur- och utbildningsnämnden överlämnade i beslut, 
förvaltningens redovisning med slutsatser och förslag 
på utvecklingsområden till Kommunfullmäktige, 
2014-11-18, KUN § 8:6. Anmäldes till 
Kommunfullmäktige 2014-12-15. 
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2:3 Vård- och omsorgsnämnden 

Uppdrag i hodget 2014 Verkställt Pågår Övrigt 
(21.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att 
rapportera resultatet av förstudie avseende 
äldreboende på Ljusterö 

X Vård-och omsorgsnämnden behandlade rapport om 
förstudie Ljusterö särskilt boende 2014-10-28, VON § 
9:8. 
Ärendet behandlades av Kommunfullmäktige 
2015-02-09, § 1:20 

2:4 Socialnämnden 

Uppdrag i budget 2014 Verkstält Pågår Ovrsgt 
(23.) Socialnämnden får i uppdrag att utreda eget 
boende för äldre missbrukare i kommunen. 

X Kartläggning av målgruppen och behovet av boende 
pågår inom socialförvaltingen. En utredning planeras 
att läggas fram till Socialnämnden i april/maj 2015 med 
förslag på beslut om hur förvaltningen ska arbeta 
vidare med frågan. 

2:6 Armacia Fastighets AB 

Uppdrag i budget 2014 Verkställt Pågår Övrigt 
(35). Armada Fastighets AB får, inom ramen för 
gällande ägardirektiv, som direktiv att projektera ett 
äldreboende centralt i Åkersberga i samråd med 
Kommunstyrelsen. 

X Ny detaljplan är under framtagande gällande 
Norrgårdsvägen 67-69 där Odalen Förvaltning AB skall 
uppföra äldreboende. Beräknas klart slutet 2016. 

(36.) Armada Fastighets AB får, inom ramen för 
gällande ägardirektiv, som direktiv, att bygga 
smålägenheter på Norrgårdsvägen. 

X Ny detaljplan är under framtagande gällande 
Norrgårdsvägen 67-69 där Armada skall bygga 
hyrerätter. Beräknas klart slutet 2016. 
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Österåker 
Samnumuadespi otokoll för Kommunstyrelsen ?.01 5-02-16 

KS § 3:15 Dnr. KS 2014/0372 H 0 
Rapport avseende de uppdrag som redovisats som ej verkställda i 
ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § 
kommunallagen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar sammanställd rapport till protokollet avseende de uppdrag som 
redovisats som ej verkställda i ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § 
Kommunallagen. 

2. Kommunstyrelsen anmodar berörda nämnder som ännu inte verkställt uppdrag givna i 
budget för år 2014, att göra detta. 

3. Samtliga uppdrag givna i budget för år 2014 som inte verkställs inom angiven tid eller som 
på annat sätt avviker från det uppdrag som är givet av Kommunfullmäktige, ska, från 
berörda nämnder, rapporteras till Kommunstyrelsen i samband med Kommunstyrelsens 
behandling av årsredovisningen avseende år 2014. 

4. Kommunstyrelsen anmäler rapporten till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
l ärende om Redovisning från nämnderna enlig 3 kap 15 § Kommunallagen (KL), vilket 
noterades i beslut 2014-09-01, KF § 6:12/2014, redovisades bland annat hur nämnderna har 
fullgjort de uppdrag som fullmäkdge givit nämnderna, med stöd av KL 3 kap 12 §. I 3 kap 12 
§ anges: "I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får fullmäkdge 
uppdra åt en nämnd att genomför en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra 
generella beslut om verksamheten som fullmäkdge fastställt, om inte någon att följer av lag", 
Med anledning av redovisningen som fullmäkdge tog ställning till den 1 september 2014, görs 
en uppföljning av de uppdrag som då redovisades som ej verkställda. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-02-04, § 2:10. 
Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2015-02-02. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall ull arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att: 
1. Kommunstyrelsen noterar sammanställd rapport till protokollet avseende de uppdrag som 
redovisats som ej verkställda i ärende om Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § 
Kommunallagen. 

Forts. 

Utdragsbestyrkande 



IQ Österåker 
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Forts. KS § 3:15 

2. Kommunstyrelsen anmodar berörda nämnder som ännu inte verkställt uppdrag givna i 
budget för år 2014, att göra detta. 
3. Samtliga uppdrag givna i budget för år 2014 som inte verkställs inom angiven tid eller som 
på annat sätt avviker från det uppdrag som är givet av Kommun fuUmäktige, ska, från berörda 
nämnder, rapporteras till Kommunstyrelsen i samband med Kommunstyrelsens behandling av 
årsredovisningen avseende år 2014. 
4. Kommunstyrelsen anmäler rapporten till Kommunfullmäktige 

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

Expedieras 
- Kommunfullmäkdge 
- Kansliet 

Justerandes signaturer y | Utdragsbestyrkancle 
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Österåkers kommun 
kommunkansliet 

Kommunfullmäktige 
Datum: 2015-04-20 
Ärende/nr: dnr 2014/0251 

Förordnande som vigselförrättare enligt 4 kap 3 § 
äktenskapsbalken (1987:230) 

Kommunfullmäktige har nominerat följande vigselförrättare enligt 4 kap 3 § 
äktenskapsbalken: 
Susiette Demant 
Urban Baudin 
Michaela Fletcher 
Mathias Lindow 
Margareta Olin 

Nedanstående personer har förordnats som vigselförrättare av Länsstyrelsen: 
Urban Baudin 
Michaela Fletcher 
Mathias Lindow 
Margareta Olin 

Följande personer har ett så kallat tillsvidareförordnande som vigselförrättare: 
Ingela Gardner 
Helena Jungenstam 
Pär Nuder 
Gerhard Nuss 

Kommunerna ska nominera vigselförrättare till Länsstyrelsen utifrån behovet i den 
aktuella kommunen. Då uppdraget innebär myndighetsutövning bör dock 
kommunerna inte föreslå fler personer än vad som kan behövas. 

Stina Nilsson 
Kommun fullmäktiges sekreterare 
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MXS:/3 
Motion till kommunfullmäktige i Oste 

Unga Entreprenörer 

"9x f I,. 11-il. 11 

mbjö l5ll-WÅ\ji 
Österåker är en entreprenörskommun där medelåldern är ganska låg. För att ta tillvara på våra yngre 
invånares affärsidéer och hjälpa dom igång med sina kreativa och innovativa idéer så föreslår 
Sverigedemokraterna Österåker en satsning på unga potentiella entreprenörer med egna 
företagsidéer enligt följande upplägg som riktlinje. 

Österåkers kommun antingen anlitar eller ställer en handledare till förfogande som våra unga kan 

testa och bolla sin affärsidé mot. De unga som har en bärande och funktionell idé kommer att gå 
vidare och under några kvällar att lära sig det som krävs för att driva ett företag och få de rätta 
förutsättningar som behövs. Vidare så kommer handledaren att hjälpa de unga entreprenörerna och 
ge så mycket stöd som behövs för att testa sin idé/produkt och starta upp företagandet. 

Skulle det visa sig att det är en mycket attraktiv affärsidé som startats så skall kommunen kunna ge ett 
större startbidrag för att utveckla det nystartade företaget i rätt riktning. Startbidrag kan med fördel 
ges till samtliga unga entreprenörer som tagit sig vidare och bidraget kan kan ligga på ca 2000 SEK för 

att täcka de nödvändigaste i n i t i a I a kostnaderna. 

Detta entreprenörsprojekt skall ske under en bestämd tidsperiod och skall vända sig i första hand till 
våra yngre invånare kring gymnasieålder (+16 år) och några år upp. Detaljer för detta projekt får 

utarbetas framgent. 

Detta skulle ge Österåker chansen att fånga upp våra nya unga entreprenörer och ge dom en chans 
att utveckla sina affärsidéer och drömmar, vilket i längden skulle gynna Österåkers invånare. 

Sverigedemokraterna Österåker yrkar därför med hänvisning till ovanstående: 

Att - Kommunfullmäktige beslutar om att Österåkers kommun ställer upp med handledare och 
nödvändig företagarutbildning samt driver projektet unga entreprenörer enligt riktlinjer som ges 
ovan. 

Att - Kommunfullmäktige beslutar om att startbidrag kan betalas ut till de unga entreprenörer som 

går vidare in i projektet enligt riktlinjer som ges ovan. 

Sverigedemokraterna Österåker 
i 

- P.kterJ/yihlner , 

- Lötonart Ljungqvist 



Beslutsförslag 

Ö Östen 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-04-20 
Dnr KS 2015/01 I I -100 

Medborgarförslag nr 5/2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i östra 
o 

Akersberga 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers 2015-03-10, föreslås att fler konstgräsplaner 
anläggs i östra Akersberga. Mer specifierat innebär medborgarförslaget att östra ytan på 
Akersberga IP ska nyttjas för anläggning av nya konstgräsplaner samt att tidigare bollplaner på 
Hödervägen och Gullvivan, utrustas med konstgräs. 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 5/2015 godkänns för remittering till Kultur- och fritidsnämnden samt till 
Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med 
anledning av förslaget. 

Motivering 

Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde gällande ett övergripande 
ansvar för Idrotts- och friluftsanläggningar. 

Medborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande den översiktliga 
planeringen av användningen av mark och vatten. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 5/2015 

Margareta Wlin 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 
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ci 1 JsraÅras öc@MMyfc9 
Skickas till: KOMMUNSTYRELSEN 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Äkersberga 

Medborgarförslag 

2015 -03- 1 0 

i^åwf/öiii- in ii) 

Förslag (endast ett ämne)* 

Anlägg fler konstgräsplaner i östra Äkersberga 

De? bryggs8 och planeras stora bostadsområden i östra Äkersberga/ 
kanalstaden, men idrottsmöjligheterna minskar redan idag på grund av 
planbrist. Fler invånare tvingar idrottsklubbar begränsa intaget nya barn. 
Förslag: 
1. Östra ytan på Äkersberga IP som idag är nedlagda tennisbanor och en 
fd grusplan ska utnyttjas för nya konstgräsplaner 7-manna/5-manna. 
2. Tidigare bollplaner(nu obrukbara pga vanskötsel) på Hödervägen och 
Gullvivan(Tuna) utrustas med konstgräs. 
Förslaget är avstämt med IFK Österåker. 

ilmstopher Krokstedt 

B Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 
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Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-04-20 
Dnr KS 2015/0130-100 

Medborgarförslag nr 6/2015 - Angående säkerhet vid offentliga 
platser samt information därav 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2015-03-16, föreslås att rutiner kring 
säkerhet vid offentliga platser i kommunen ses över, att lagar och regler kring mötes- och 
demonstrationsfrihet tydliggörs, samt att information kring trygghet och säkerhet läggs upp på 
kommunens webbplats. 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 6/2015 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation 
från Kommunfullmäktige och efter hörande av kommunens råd- Trygg i Österåker- fattar 
slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms till viss del falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Kommunstyrelsens ansvarsområde innefattar att fullgöra uppgifter enligt lagen (1994:1720) om 
civilt försvar och lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Därutöver utgör Kommunstyrelsen 
krisledningsnämnd enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Kommunstyrelsen har inrättat rådet - Trygg i Österåker- vilka arbetar för att öka tryggheten i 
kommunen genom att utbilda, sprida informadon, samordna och stödja verksamheter som leder-
till ökad trygghet och säkerhet och består av förtroendevalda, tjänstemän från kommun, polis och 
kommunens fastighetsbolag. En trygghetssamordnare är anställd för att bedriva förebyggande 
arbete i kommunen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala informationsverksamhet. 

Bilaga 
Medborgarförslag nr 6/2015 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 



Mina förslag är: 
• Se över rutiner kring säkerheten vid en snarlik hotbild i ottentliga 

platser så som centrum och torg. 

• Tydliggör lag och regler kring mötes- och demonstrationsfriheten 
med ordningsvakter och annan säkerhetspersonal. 

• lägg upp på kommunens hemsida bra information, 
kontaktuppgifter, länkar mm kring trygghet och säkerhet. 
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Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-04-20 
Dnr KS 2015/0159-100 

Medborgarförslag nr 7/2015 - Djurskyddskrav i offentliga 
upphandlingen 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 9 april 2015 föreslås att 
kommunen går i fronten och ställer krav på de mejeriprodukter som köps in - dessa föreslås 
komma från kor som hålls enligt den svenska djurskyddslagens standarder och som har tillgång 
till utevistelse. Förslaget bör hanteras i anslutning till att medborgarförslag nr 4/2015 hanteras då 
förslagen är snarlika. 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 7/2015 godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som på delegation 
från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 

Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Mcdborgarförslaget berör Kommunstyrelsens ansvarsområde gällande kommunens centrala 
inköps- och upphandlingsverksamhet. 

Kommunstyrelsen har därutöver givits i uppdrag av Kommunfullmäktige att uppdatera 
kommunens kostpolicy. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 7/2015 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 
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Skickas till: 
5 1-

c 
KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 

Kommunkansliet 
I 84 86 Akersbcrga m -0'V o 

ö-nr: 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Djurskyddskrav i offentliga upphandlingen 
Beskrivning* u 
Jag vill att kommunen säkerställer att de mejeriprodukter som serveras, kommer fän kor 
som föt g4 ute o beta, och att de mejeriprodukter som upphandlas hfr, lever upp till den 
svenska djurskyddslagstiftningen. 
Rr mig, och rrwnga andra, 4r det viktigt att mjölkkorna och de andra 
livsmedelsproducerande djuren har en bra \Mrd. Utevistelse o bete,åtminstone under 
den varma Årstiden, ger de tåsta forutsättningarna till en bra HWsa, och vWrd hos kor. 
Betande djur bidrar dessutom till den biologiska mtfngfalden genom miljon som skapas 
di , , 
Jag vill att var kommun g«?r i fronten, och stiller krav pa de mejeriprodukter som köps in-
dessa mfete komma fran kor som IT,Ils enligt den svenska djurskyddslagens standarden, 
och har tillgäng till utevistelse 

Namn * 
Marianne Troberg 

[B] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget 


