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Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrels 

Datum 2015-07-21 
Dnr KS 2015/0162 

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 reglerar bl. a. 
äganderätten till teknisk utrustning, förutsättningar och villkor för sändningstider, programinnehåll 
samt förutsättningarna för kommunens ställningstagande gällande kommunalt driftbidrag till 
närradio föreningen. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänna avtal mellan Österåkers kommun och Österåkers närradioförening, med giltighet 
fr. o. m 2015-01-01, i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2015-07-21, 

2. För år 2015 utbetala ett driftbidrag till Österåkers närradioförening motsvarande 54 000 
kronor. 

*e«woe 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2015-05-20, KS § 8:23, att uppdra åt 
förvaltningen att efter förhandling med närradioföreningen, utarbeta ett förslagt till förnyat avtal 
mellan Österåkers kommun och Österåkers närradioförening, vilket härmed föreligger. 
För är 2015 kommer ett driftbidrag motsvarande 54 000 kronor att utbetalas till Österåkers 
närradioförening. 

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, varför förvaltningen tillstyrker förslaget om ett förnyat avtal. 

Bilaga 
Avtal meUanJ^terå-kers kommun och Österåkers närradioförening. 

Kanslichef fommundirektör 
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Q Österåker 
Datum: 2015-07-14 
Ärende/nr: KS 2015/0162 

Avtal mellan Österåkers kommun och Österåkers 
närradioförening 

§ I Inledning 
För att reglera bl. a. nyttjande och ägarförhållanden av närradiosändningar i 
Österåkers kommun har mellan Österåkers kommun, nedan kallad Kommunen och 
Österåkers närradioförening, nedan kallad Närradioföreningen, träffats följande avtal. 
Avtalet gäller under förutsättning av att Kommunen årligen fattar beslut om 
beviljande av driftbidrag till Närradioföreningen. 

§ 2 Parter 
A ena sidan Österåkers kommun, som företräds av ansvarig chef/dennes ersättare 
för kommunikationsenheten/motsvarande, 
å andra sidan behörig företrädare för Österåkers närradioförening — en politiskt och 
religiöst obunden förening. 

§ 3 Avtalsperiod 
Avtalet gäller fr o m 2015-01-01 tom 2018-12-31, med möjlighet till förlängning om 
ett år i sänder, dock längst t o m 2022-12-31. 

§ 4 Ansvarig tillståndshavare 
Närradioföreningen ansvarar för att under avtalets giltighetstid alltid ha giltigt 
tillstånd från Myndighetenen för radio och TV (bilaga). 

§ 5 Sändarutrustning 
Sändarutrustningen ägs eller hyrs av Kommunen (enligt aktuell bilagda 
inventarieförteckning), som ska ha tillgång till utrustningen. 
Närradioföreningen får använda sändarutrustning och ska ansvara för skötsel, 
underhåll och säker förvaring av denna. 

§ 6 Kommunal information 
Närradiosändningar ska utgöra ett komplement till Kommunens övriga 
kommunikations- och informationskanaler. 

Närradioföreningen åtar sig följande: 

1. Sända från samtliga Kommunfullmäktigesammanträdcn, 

2. Efter överenskommelse med Kommunen sända från större evenemang i 
Österåkers kommun, eller i övrigt då Kommunen finner det lämpligt, 

3. Sända och lagra viss övrig kommunal information, enligt överenskommelse med 
Kommunen, 
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o Österåker 

§ 7 Marknadsföring av sändningar 
Den kommunala informationen sänds via en politiskt och religiöst obunden förening, 
Österåkers närradioförening. 
Närradion ska marknadsföras gemensamt under beteckningen "Radio Österåker 
103,7", 
Sändande föreningar bör ange beteckningen "Radio Österåker 103,7" som 
paraplynamn, i sin egen markandsföring, t. ex. "du lyssnar på XXX på "Radio 
Österåker 103,7" . 

Kommunen informerar närradion och de kommunala sändningarna via Kommunens 
informations-/kommunikationskanaler. 

Närradio föreningen genomför övrig marknadsföring i samråd med Kommunen. 

§ 8 Gällande regelverk 
Närradio föreningen ska vid varje tid följa gällande lagstiftning, t. ex. Radiolagen, 
Upphovsrättslagen samt övriga regler vilka finns angivna av Myndigheten för radio 
och '1*V (se www.mrtv.se). 

§ 9 Frekvens och Räckvidd 
Närradio föreningen sänder över frekvenserna 100,6 och 103,7 och ska kunna nås i 
hela Österåkers kommun. 

§ 10 Driftbidrag 
Kommunen förbinder sig att i samband med Kommunfullmäktiges årliga beslut om 
budget även behandla ärende och ta ställning till driftbidrag till Närradioföreningen. 
För år 2015 uppgår driftbidraget till 54 000 kronor. 

§ I I Avtalets upphörande 
Avtalet kan upphöra med omedelbar verkan om Närradioföreningen åsidosätter sin 
åtagande enligt detta avtal. 

Österåkers kommun Österåker närradioförening 
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Tillbaka till söksidan 

Tillståndshavare / 
Tillhandahållare: 

C/O Adress: 

Adress: 

Postadress: 

Telefon: 

Fax: 

E-post: 

Hemsida: 

Sändningsområde: 

Beteckning: 

Frekvens: 

Start på tillstånd: 

Slut på tillstånd: 

Typ av tillstånd: 

Österåkers närradioförening 

Eva Möllersten 

Åsättravägen 5 

184 91 Åkersberga 

08-338533, 0705828781 

08-54350090 

http://www.radio.osteraker.se, http://www.radio.osteraker.se 

Stockholms län / Österåkers kommun 

Radio Österåker 103,7 och 100,6 

100,6 103,7 MHz 

1987-11-01 00:00:00 

Ej angett 

Närradio 

MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV. Box 33, 121 25 Stockholm-Globen. Tel: 08-580 070 00 Fax 08-741 08 70 registrator@mrtv se 

Ansvarig utgivare: Magnus Larsson utsedd av Myndigheten för radio och tv. Databasens namn: www.mrtv.se. 

http://www.radioochtv.se/tillstand-och-registrering/sok-i-registret/?entry=26673aaa-l. 2015-03-31 

http://www.radio.osteraker.se
http://www.mrtv.se
http://www.radioochtv.se/tillstand-och-registrering/sok-i-registret/?entry=26673aaa-l

