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Uppdrag att ta fram avtal med Österåkers Närradioförening 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Uppdrag att ta fram avtal med Österåkers Närradioförening. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kontor bereder ärendet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

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

Expedieras 
- Österåkers Närradioförening 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Tjänsteutlåtande 
Kommunkansliet 

Datum 
Dnr 

2015-05-1 I 
KS 2015/0162 

Till Kommunstyrelsen 

Uppdrag gällande nytt avtal mellan Österåkers kommun och Österåkers 
närradioförening 

Sammanfattning 
Inom Österåkers kommun finns sedan år 2007 ett avtal med Österåkers närradioförening. 
Avtalsperioden har löpt ut och det föreligger därför skäl att fatta beslut om ett nytt avtal som fortsatt 
reglerar parternas mellanhavanden vad avser den kommunala informationen. Avtalet bör bl. a. 
reglera sändningstillstånd, äganderätten till teknisk utrustning, förutsättningar och villkor för 
sändningstider, programinnehåll samt vilket kommunalt driftbidrag som närradio föreningen ska 
erhålla. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens kontor föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Uppdra åt Kommunstyrelsens kontor att utarbeta ett förslag till förnyat avtal mellan Österåkers 
kommun och Österåkers närradioförening 

Bakgrund 
Inom Österåkers kommun finns sedan år 2007 ett avtal med Österåkers närradioförening. 
Avtalsperioden har löpt ut och det föreligger därför skäl att fatta beslut om ett nytt avtal som fortsatt 
reglerar parternas mellanhavanden vad avser den kommunala informationen. Avtalet bör bl. a. 
reglera äganderätten till teknisk utrustning, förutsättningar och villkor för sändningstider, 
programinnehåll samt vilket kommunalt driftbidrag som närradioföreningen ska erhålla. 

Uppdraget omfattar att inleda förhandlingar med företrädare för Österåkers närradioförening och 
därefter återkomma till Kommunstyrelsen med ett förslag om förnyat avtal, i enlighet med 
ovanstående villkor och förutsättningar. 

Förvaltningens slutsatser 
Närradiosändningar utgör ett viktigt komplement till Österåkers övriga informationskanaler och det 
är angeläget att kommunen reglerar radiosändningar från t. ex Kommunfullmäktigesammanträden, 
större evenemang i kommunen och i övrigt biträda kommunen med information till allmänhet vid 
allvarliga händelser m.m., varför förvaltningen tillstyrk( it avtal. 

kuy-Olof Friman 
Kommundire ktör 
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