ö ÖsteråI
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24

KS § 10:21

Dnr. KS 2015/0066

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag per 2015-06-30
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Notera motionsstatistiken till protokollet med uppgift om att det finns 26 väckta
motioner, som inte är färdigbehandlade per 2015-06-30, varav 1 är äldre än ett år.
2. Notera medborgarförslagsstatistiken till protokollet med uppgift om att det finns 19
väckta medborgarförslag, som godkänts för remittering och som inte är färdigbehandlade per
2015-06-30, varav 2 är äldre än ett år.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige delges i enlighet med Kommunfullmäktiges arbetsordning, två gånger
per år, en redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner samt en redovisning av ännu ej
färdigbehandlade medborgarförslag.
Enligt Kommunallagen 5 kap 33 § bör motioner och medborgarförslag beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen/medborgarförslaget väcktes.

Beslutsunderlag
- Kommunkansliets tjänsteutiåtande daterat 2015-06-30.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:10.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunkansliets beslutsförslag innebärande att
1. Notera motionsstatistiken till protokollet med uppgift om att det finns 26 väckta
motioner, som inte är färdigbehandlade per 2015-06-30, varav 1 är äldre än ett år.
2. Notera medborgarförslagsstatistiken till protokollet med uppgift om att det finns 19
väckta medborgarförslag, som godkänts för remittering och som inte är färdigbehandlade per
2015-06-30, varav 2 är äldre än ett år.

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

Expedieras
- Kansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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O Österåker
Tjänsteutlåtande
Kommunkansliet

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-06-30
Dnr
KS 2015/0066

Redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag per 2015-06=30
Beslutsförslag
ICommuxistyffelsesii föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Notera motionsstatistiken till protokollet med uppgift om att det finns 26 väckta
motioner, som inte är färdigbehandlade per 2015-06-30, varav 1 är äldre än ett år.
2. Notera rnedborgarförslagsstatistiken till protokollet med uppgift om att det finns 19
väckta medborgarförslag, som godkänts för remittering och som inte är färdigbehandlade per
2015-06-30, varav 2 är äldre än ett år.

Redogörelse för ärende
Kommunfullmäktige delges i enlighet med Kommunfullmäktiges arbetsordning, två gånger per år,
en redovisning av ännu ej färdigbehandlade motioner samt en redovisning av ännu ej
färdigbehandlade medborgarförslag.
Enligt Kommunallagen 5 kap 33 § bör motioner och medborgarförslag beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen/medborgarförslaget väcktes.

Bs Saga
1 .Motionsstatistiken daterat 2015-06-30
2.Medborgarförslagsstatistiken daterat 2015-06-30

Sören Karlsson
Stf. Kommundirektör

Peter Freme
Kanslichef
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ÖSTERÅKERS KOMMUN

MOTIONSSTATISTIK

Förteckning över MOTIONER som EJ slutbehandlats 2015-06-30
I enlighet med (KL):s intentioner samt inskriven bestämmelse i KF:s arbetsordning ska motioner handläggas så att slutgiltigt beslut kan fattas
inom ett år från det att förslaget väcktes.
Dnr
Upptagen i KF

Ärende/motion
Inlämnad av

Remitterad till

Kommentarer

2014:3
KS 2014/47-100
KF 2014-02-03
KF § 1:13

Vid upphandling ska samhällsnytta och
medborgarnytta påvisas
(Ann-Christine Furustrand (S))

Kommunstyrelsen/
Upphandlingsenheten

Bereds för behandling i
Kommunstyrelsen

2014:8
KS 2014/0166-100
KF 2014-09-01
KF § 6:22

Minnesmärke efter Lasse Vakt
(Laila Selkälä (C))

Kultur- och
utbildningsnämnden
Togs över av
Kultur- och
fritidsnämnden

2014:12
KS 2014/0311-100
KF 2014-12-15
KF § 9:48

Berga Teaters anläggning
(Björn Molin (RP))

Kultur- och
utbildningsnämnden
Togs över av
Kultur- och
fritidsnämnden

2014:13
KS 2014/0329-100
KF 2014-12-15
KF § 9:48
2014:14
KS 2014/0336-100
KF 2014-12-15
KF § 9:48

Beträffande strandskydd vid Ostanå farjeläge och
Säbyviken
(Björn Molin (RP))

Kommunstyrelsen/
Samhällsbyggnads
förvaltningen

Kultur- och
fritidsnämnden
behandlade ärendet KFN
2015-04-29 § 3:9
Bereds för behandling i
Kommunstyrelsen
2015-08-24
Kultur- och
fritidsnämnden
behandlade ärendet KFN
2015-04-29 § 3:10
Bereds för behandling i
Kommunstyrelsen
2015-08-24
Bereds för behandling i
Kommunstyrelsen

Näringslivets möjligheter i Österåker
(Björn Molin (RP))

Kommunstyrelsen
/ Samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd

Bereds för behandling i
Kommunstyrelsen

Bedömd
tidpunkt för
behandling
Kommun
fullmäktige
2015-10-26
Kommun
fullmäktige
2015-09-14

Kommun
fullmäktige
2015-09-14

Kommun
fullmäktige
2015-10-26
Kommun
fullmäktige
2015-10-26

med Närmgslivsenheten
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ÖSTERÅKERS KOMMUN

MOTIONSSTATISTIK

Förteckning över MOTIONER som EJ slutbehandlats 2015-06-30
I enlighet med (KL):s intentioner samt inskriven bestämmelse i KF:s arbetsordning ska motioner handläggas så att slutgiltigt beslut kan fattas
inom ett år från det att förslaget väcktes.
Dnr
Upptagen i KF

Ärende/motion
Inlämnad av

Remitterad till

Kommentarer

Bedömd
tidpunkt för
behandling

2015:1
KS 2015/0064-100
KF 2015-02-09
KF§ 1:38
2015:3
KS 2015/0074-100
KF 2015-02-09
KF § 1:38
2015:4
KS 2015/0118-100
KF 2015-03-16/
2015-03-18
KF § 2:43
2015:5
KS 2015/0119-100
KF 2015-03-16/
2015-03-18
KF § 2:43
2015:6
KS 2015/0120-100
KF 2015-03-16/
2015-03-18
KF § 2:43

Tillsätt en etisk kommitté
(Björn Molin (RP))

Kommunstyrelsen /
kommunkansliet

Bereds för behandling i
Kommunstyrelsen

Kommun
fullmäktige
2015-10-26

Motion beträffande tillsättande av en oberoende
utredning Säbyviken
(Björn Molin (RP))

Kommunstyrelsen /
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bereds för behandling i
Kommunstyrelsen

Kommun
fullmäktige
2015-10-26

Inför stöd for skolutveckling genom särskilda
utvecklingsmedel
(Ann-Christine Furustrand (S) och Jörgen Palmberg (S)

Skolnämnden

Bereds för behandling i
Skolnämnden

Kommun
fullmäktige
2015-12-14

Inför regelbundna presidieträffar med
Produktionsstyrelsen
(Ann-Christine Furustrand (S))

Kommunstyrelsen/
Kommunstyrelsens
kontor i samråd med
berörda
förvaltningschefer
Kommunstyrelsen/
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bereds för behandling i
Kommunstyrelsen

Kommun
fullmäktige
2015-10-26

Bereds för behandling i
Kommunstyrelsen
2015-08-24

Kommun
fullmäktige
2015-09-14

Gör Storängstorget bilfritt!
(Ann-Christine Furustrand (S))
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Förtedkmiimg över MOTIONER somm EJ sluttbehamdllfits 201§-©6-3©
I enlighet med (KL):s intentioner samt inskriven bestämmelse i KF:s arbetsordning ska motioner handläggas så att slutgiltigt beslut kan fattas
inom ett år från det att förslaget väcktes.
Djur
Upptages! i KF

Ärende/motion
Inlämnad av

Remitterad till

Komnrne ntasreff

2015:7
KS 2015 / ©121-100
KF 2015-03-16/
2015-03-18
KF § 2:43
2015:8
KS 2015/0122-100
KF 2015-03-16/
2015-03-18
KF § 2:43
2015:9
KS 2015/0126-100
KF 2015-03-16/
2015-03-18

Ett snyggaire oclh roligare centtmm
(Kristina Rmbäck (S))

Kommunstyrelsen/
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Kultur- och
fritidsnämnden
Kommunstyrelsen/
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt
ungdomslots

Bereds för behandling i
Kultur- och
fritidsnämnden

Lyfå iai bampeffspektivet i samhäflsplaneringen
(Ann-Christine Furustrand (S), Anas Abdullah (S)
och Mats Larsson (S))

Bedömd
tidpunkt iföff
behandling
Kommun
fullmäktige
2015-12-14

Bereds för behandling i
Kommunstyrelsen

Kommun
fullmäktige
2015-10-26

Rättvisa demokratiska förotsättningaff
(Ann-Christine Furustrand (S)
och Michael Soiander (MP))

Kommunstyrelsen/
Kommunkansliet

Bereds för behandling i
Kommunstyrelsen

Kommun
fullmäktige
2015-10-26

Hamidelspoiicy för Osteråkeirs kommen
(Michael Soiander (MP))

Kommunstyrelsen/
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt
N äringslivsenheten

Bereds för behandling i
Kommunstyrelsen

Kommun
fullmäktige
2015-10-26

Genomför en temavecka inföir Eartlh Hoor
(Michael Soiander (MP))

Kommunstyrelsen/
Samhällsbyggnadsförvaltningen/
Miljöstrateg

Bereds för behandling i
Kommunstyrelsen

Kommun
fullmäktige
2015-10-26

ICF ^ 2:43

2015:10
KS 2015/0128-100
KF 2015-03-16/
2015-03-18
KF § 2:43
2015:11
KS 2015/0129-100
KF 2015-03-16/
2015-03-18
KF § 2:43
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ÖSTERÅKERS KOMMUN

MOTIONSSTATISTIK

Förteckning över MOTIONER som EJ slutbehandlats 2015-06-30
I enlighet med (KL):s intentioner samt inskriven bestämmelse i KF:s arbetsordning ska motioner handläggas så att slutgiltigt beslut kan fattas
inom ett år från det att förslaget väcktes.
Dnr
Upptagen i KF

Ärende/ motion
Inlämnad av

Remitterad till

Kommentarer

2015:12
KS 2015/0131-100
KF 2015-03-16/
2015-03-18
KF § 2:43
2015:13
KS 2015/0154-100
KF 2015-05-04
KF § 3:24
2015:14
KS 2015/0183-100
KF 2015-05-04
KF § 3:24
2015:15
KS 2015/0184-100
KF 2015-05-04
KF § 3:24
2015:16
KS 2015/0185-100
KF 2015-05-04
KF § 3:24
2015:17
KS 2015/0186-100
KF 2015-05-04
KF § 3:24

Anskaffande av bolltält
(Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD))

Kommunstyrelsen /
Samhällsbyggnads
förvaltningen,
Kultur- och
fritidsnämnden
Kommunstyrelsen /
Näringslivsenheten

Bereds för behandling i
Kultur- och
fritidsnämnden

Bereds för behandling i
Kommunstyrelsen

Kommun
fullmäktige
2015-10-26

En skärgårdsnämnd för länets mest attraktiva
skärgårdskommun
(Mats Larsson (S) och Ann-Christine Furustrand (S))

Kommunstyrelsen /
Kommunkansliet

Bereds för behandling i
Kommunstyrelsen

Kommun
fullmäktige
2015-10-26

Scen för rock, pop, dans och performance

Kultur- och

Bereds för behandling i

Kommun

(Anders Pettersson (S))

fritidsnämnden

Kultur- och

fullmäktige

fritidsnämnden

2015-12-14

Unga Entreprenörer
(Peter Wihlner (SD) och Lennart Ljungqvist (SD))

Bedömd
tidpunkt för
behandling
Kommun
fullmäktige
2015-12-14

Miljö- och sociala krav i offentlig upphandling
(Marie Ende (S))

Kommunstyrelsen /
Upphandlingsenheten

Bereds för behandling i
Kommunstyrelsen

Kommun
fullmäktige
2015-10-26

Komvux till Hackstaskolan
(Ann-Christine Furustrand (S)) och Jörgen Palmberg (S))

Kommunstyrelsen /
fastighetsekonom
Skolnämnden

Bereds för behandling i
Skolnämnden

Kommun
fullmäktige
2015-12-14
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ÖSTERÅKERS KOMMUN

MOTIONSSTATISTIK

Förteckning över MOTIONER som EJ slutbehandlats 2015-06-30
I enlighet med (KL):s intentioner samt inskriven bestämmelse i KF:s arbetsordning ska motioner handläggas så att slutgiltigt beslut kan fattas
inom ett år från det att förslaget väcktes.
Dnr
Upptagen i KF

Ärende/ motion
Inlämnad av

Remitterad till

Kommentarer

2015:18
KS 2015/0192-100
KF 2015-05-04
KF § 3:24
2015:19
KS 2015/0234-100
KF 2015-06-15
KF § 4:31
2015:20
KS 2015/0235-100
KF 2015-06-15
KF $ 4:31
2015:21
KS 2015/0236-100

Avskaffa vårdnadsbidraget
(Anas Abdullah (S) och Marie Ende (S))

Kommunstyrelsen,
Skolnämnden

Bereds för behandling i
Skolnämnden

Förnybar energi vid detaljplaner
(Ann-Christine Furustrand (S) och Mats Larsson (S))

Annu okänt

Ännu okänt

Starta ett komtek Österåker
(Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Bo Edlén (V))

Annu okänt

Annu okänt

Inrätta ett utbildningsråd
(Andreas Lennkvist Manriquez (V), Ann-Christine

Annu okänt

Annu okänt

KT 2015-06-15

Fujnjscrand (S), Heidi Stapf Ekström (MP) och Marie

KF § 4:31
2015:22
KS 2015/0238-100
KF 2015-06-15
KF' § 4:31

Wengse (SÖ)
Ännu okänt
Uppgradera kommunens årsredovisning
(Andreas Lennkvist Manriquez (V), Ann-Chxistiae
Furustrand (S), Michael Solander (MP) och Marie Wengse
(SÖ))

Bedömd
tidpunkt för
behandling
Kommun
fullmäktige
2015-12-14

Annu okänt

5

ÖSTERÅKERS KOMMUN

MEDBORGÅRFÖKSLÅQSSTÅTSSTJIC

FSrteekuäiig över MEDBORGARFÖRSLAG som EJ slutbehandlats 2©lS-ö6-3®
1 enlighet med (KL):s intentioner samt inskriven bestämmelse i KF:s arbetsordning ska medborgarförslag handläggas så att slutgiltigt beslut kan
fattas inom ett år från det att förslaget väcktes.
Der
Upptages! i KF

Ärende / medborgarförslag

Remitterad till
Slutgiltigt beslöt av

Kommentarer

2013:13
Dm: KS 2013/0422
KF 2013-12-19
I<F § 8:6

Medborgarförslag nr 13/2013
Fortsättning av gång- och cykelväg längs med
Margretelundsvägen fram till Skärgårdsstad

Remitterad till:
Kommunstyrelsen/
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Återremitterades
KF 2014-11-17,
§8:6
Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen
2015-08-24

2014:4
Dm. KS 2014/0161
KF 2014-06-16
KF § 5:23

Medborgarförslag nr 4/2014 — Bygg Röllingbyleden
innan trafikinfarkten kommer

Slutgiltigt beslut av:
Kommunfullmäktige
Remitterad till:
Kommunstyrelsen/
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bedömd
tidpunkt för
slutbehandling
Kommun
fullmäktige
2015-09-14

Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen
2015-08-24

Kommun
fullmäktige
2015-09-14

Bereds för
behandling i
Kultur- och
fritidsnämnden

Kommun
fullmäktige
2015-11-23

Slutgiltigt beslut av:
Kommunfullmäktige

2014:9
Dm KS 2014/0277
KF 2014-10-20
KF § 7:21

Medborgarförslag nr 9/2014 — Anläggande av året
runt belysta motionsspår i skogen mellan Täljö och
Svmninge

Remitterad til:
Kultur- och
utbildningsnämnden
Togs över av
Kultur- och fritidsnämnden,
Kommunstyrelsen/
Samhällsbyggnads
förvaltningen
Slutgiltigt beslut av:
Kommunfullmäktige
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ÖSTERÅKERS KOMMUN

MEDBORGARFÖRSLAGSSTATISTIK

Förteckning över MEDBORGARFÖRSLAG som EJ slutbehandlats 2015-06-30
I enlighet med (KL):s intentioner samt inskriven bestämmelse i KF:s arbetsordning ska medborgarförslag handläggas så att slutgiltigt beslut kan
fattas inom ett år från det att förslaget väcktes.
Dnr
Upptagen i KF

Ärende/medborgarförslag

Remitterad till
Slutgiltigt beslut av

Kommentarer

2014:12
Dnr. KS 2014/0318
KF 2014-12-15
KF § 9:49

Medborgarförslag nr 12/2014— Upprusta
tillfartsvägen till parken Berga 11:1 samt placera ut
lekredskap för att parken ska kunna användas till lekoch skolverksamhet

Remitterad till:
Kultur- och
utbildningsnämnden
Togs över av
Skolnämnden

Skolnämnden
beslutade i ärendet
2015-04-28, §3:6
Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen
2015-08-24

2014:13
Dnr. KS 2014/0353
KF 2015-02-09
KF § 1:39

2014:14
Dnr. KS 2014/0354
KF 2015-02-09
KF § 1:39

Medborgarförslag nr 13/2014 — Starta en kurs i hur
man kan använda kommunens hemsida

Medborgarförslag nr 14/2014 - Angående
klottersanering i kommunen

Bedömd
tidpunkt för
slutbehandling
Kommun
styrelsen
2015-08-24

Slutgiltigt beslut av:
Kommunstyrelsen
Remitterad till:
Kommunstyrelsen/
kommunikationsenheten

Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen

Kommun
styrelsen
2015-09-28

Slutgiltigt beslut av:
Kommunstyrelsen
Remitterad till:
Kommunstyrelsen/
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen
2015-08-24

Kommun
styrelsen
2015-08-24

Slutgiltigt beslut av:
Kommunstyrelsen
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MEDBORGARFÖRSLAGSSTATISTIK

Förteckning över MEDBORGARFORSLAG som EJ slutbehandlats 2015-06-30
I enlighet med (KL):s intentioner samt inskriven bestämmelse i KF:s arbetsordning ska medborgarforslag handläggas så att slutgiltigt beslut kan
fattas inom ett år från det att förslaget väcktes.
Dnr
Upptagen i KF

Ärende/medborgarforslag

Remitterad till
Slutgiltigt beslut av

Kommentarer

2014:15
Dnr. KS 2014/0355
KF 2015-02-09
KF § 1:39

Medborgarforslag nr 15/2014 — Förbättra
informationen (skyltning och märkning) om
kommunens cykelstråk

Remitterad till:
Kommunstyrelsen /
Samhällsbyggnads
förvaltningen

Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen
2015-08-24

Slutgiltigt beslut av:
Kommunstyrelsen
Remitterad till:
Kommunstyrelsen /
fastighetsekonom

Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen

Kommun
styrelsen
2015-10-21

Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen
2015-08-24

Kommun
styrelsen
2015-08-24

2014:16
Dnr. KS 2014/0356
KF 2015-02-09
KF § 1:39

Medborgarforslag nr 16/2014 — Avseende utemiljön i
kommunens vård- och omsorgsverksamhet i
Alceahuset

Bedömd
tidpunkt för
slutbehandling
Kommun
styrelsen
2015-08-24

Slutgiltigt beslut av:

2014:17
Dnr. KS 2014/0357
KF 2015-02-09
KF § 1:39

Medborgarforslag nr 17/2014 - Minska biltrafiken in
på torget i Åkersberga centrum

Kommunstyrelsen
Remitterad till:
Kommunstyrelsen /
Samhällsbyggnads
förvaltningen

Slutgiltigt beslut av:
Kommunstyrelsen
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ÖSTERÅKERS KOMMUN

MEDBORGARFÖRSLAGSSTATISTIK

Förteckning över MEDBORGARFORSLAG som EJ slutbehandlats 2015-06-30
I enlighet med (KL):s intentioner samt inskriven bestämmelse i KF:s arbetsordning ska medborgarforslag handläggas så att slutgiltigt beslut kan
fattas inom ett år från det att förslaget väcktes.
Dnr
Upptagen i KF

Ärende/medborgarforslag

2014:18
Dnr. KS 2014/0358
KF 2015-02-09
KF § 1:39

Medborgarforslag nr 18/2014 - Oka antalet cykelställ i Remitterad till:
Kommunstyrelsen/
Åkersberga centrum
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2015:1
Dnr KS 2015/0012
KF 2015-02-09
KF 1:39

2015:2
Dnr KS 2015/0067
KF 2015-03-16/
2015-03-18
KF 2:44

Remitterad till
Slutgiltigt beslut av

Medborgarforslag nr 1/2015 - Laddningsstationer för
elbilar

Slutgiltigt beslut av:
Kommunstyrelsen
Remitterad till:
Kommunstyrelsen /
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarforslag nr 2/2015 - Bygg ut Söra simhall

Slutgiltigt beslut av:
Kommunfullmäktige
Remitterad till:
Kultur- och fritidsnämnden,
Kommunstyrelsen

Kommentarer

Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen
2015-08-24

Bedömd
tidpunkt för
slutbehandling
Kommun
styrelsen
2015-08-24

Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen

Kommun
fullmäktige
2015-10-26

Bereds för
behandling i
Kultur- och
fritidsnämnden

Kommun
fullmäktige
2015-12-14

Slutgiltigt beslut av:
Kommunfullmäktige
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ÖSTERÅKERS KOMMUN

MEDBORGARFÖRSLAGSSTATISTIK

Förteckning över MEDBORGARFORSLAG som EJ slutbehandlats 2015-06-30
I enlighet med (KL):s intentioner samt inskriven bestämmelse i KF:s arbetsordning ska medborgarforslag handläggas så att slutgiltigt beslut kan
fattas inom ett år från det att förslaget väcktes.
Dnr
Upptagen i KF

Ärende/medborgarforslag

Remitterad till
Slutgiltigt beslut av

Kommentarer

2015:3
Dnr KS 2015/0073
KF 2015-03-16/
2015-03-18
KF 2:44

Medborgarforslag nr 3/2015 - Uppför ett räcke eller
bredda trottoaren på Sjökarbyvägen från Getingvägen
mot korsningen Sjökarbyvägen/Kantarellvägen

Remitterad till:
Kommunstyrelsen/
Samhällsbyggnads
förvaltningen

Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen
2015-08-24

Slutgiltigt beslut av:
Kommunstyrelsen
Remitterad till:
Kommunstyrelsen/
Upphandlingsenheten

Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen

Kommun
styrelsen
2015-09-28

Bereds för
behandling i
Kultur- och
fritidsnämnden

Kommun
styrelsen
2015-09-28

2015:4
Dnr KS 2015/0101
KF 2015-03-16/
2015-03-18
KF 2:44

2015:5
Dnr KS 2015/0111
KF 2015-05-04
KF 3:25

Medborgarforslag nr 4/2015 - Angående
djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen

Medborgarforslag nr 5/2015 - Anlägg fler
konstgräsplaner i östra Åkersberga

Slutgiltigt beslut av:
Kommunstyrelsen
Remitterad till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen/
Samhällsbyggnads
förvaltningen

Bedömd
tidpunkt för
slutbehandling
Kommun
styrelsen
2015-08-24

Slutgiltigt beslut av:
Kommunstyrelsen
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ÖSTERÅKERS KOMMUN

MEDBORGARFÖRSLAGSSTATISTIK

Förteckning över MEDBORGARFÖRSLAG som EJ slutbehandlats 2015-06-30
I enlighet med (KJL):s intentioner samt inskriven bestämmelse i KF:s arbetsordning ska medborgarförslag handläggas så att slutgiltigt beslut kan
fattas inom ett år från det att förslaget väcktes.
Dnr
Upptagen i KF

Ärende/medborgarförslag

Remitterad till
Slutgiltigt beslut av

Kommentarer

2015:6
Dnr KS 2015/0130
KF 2015-05-04
KF 3:25

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

Remitterad till:
Kommunstyrelsen/
säkerhetsstrateg
Trygg i Österåker

Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen

Bedömd
tidpunkt för
slutbehandling
Kommun
styrelsen
2015-10-21

Bereds för
behandling i
Kommunstyrelsen

Kommun
styrelsen
2015-09-28

Bereds för
behandling i
Kultur- och
fritidsnämnden

Annu okänt

2015:7
Dnr KS 2015/0159
KF 2015-05-04
KF 3:25

2015:8
Dnr KS 2015/0179
KF 2015-06-15
KF 4:32

Medborgarförslag nr 7/2015 - Djurskyddskrav i
offentliga upphandlingen

Slutgiltigt beslut av:
Kommunstyrelsen
Remitterad till:
Kommunstyrelsen/
Upphandlingsenheten

(behandlas i anslutning till Medborgarförslag nr
4/2015)

Medborgarförslag nr 8/2015 - Österåkers kommun
köper in fastigheten Norrö 2:61, även kallad
domarringen, för att skydda de lämningar som finns på
denna fastighet.

Slutgiltigt beslut av:
Kommunstyrelsen
Remitterad till:
Kultur- och fritidsnämnden

Slutgiltigt beslut av:
Kommunstyrelsen
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ÖSTERÅKERS KOMMUN

MEDBORGARFÖRSLAGSSTATISTIK

Förteckning över MEDBORGARFORSLAG som EJ slutbehandlats 2015-06-30
I enlighet med (KL):s intentioner samt inskriven bestämmelse i KF:s arbetsordning ska medborgarforslag handläggas så att slutgiltigt beslut kan
fattas inom ett år från det att förslaget väcktes.
Dnr
Upptagen i KF

Ärende/ medborgarforslag

Remitterad till
Slutgiltigt beslut av

Kommentarer

2015:9
Dnr KS 2015/0216
KF 2015-06-15
ICF 4:32

Medborgarforslag nr 9/2015 - Angående eldning i
braskamin inom Österåkers kommun

Remitterad till:
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden

Bereds för
behandling i Miljöoch
hälsoskyddsnämnd
en

Bedömd
tidpunkt för
slutbehandling
Ännu okänt

Slutgiltigt beslut av:
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
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Österåk ^

1

Samrnanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24

KS § 10:22

Dnr. KS 2015/0252

Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § Kommunallagen (KL)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige noterar sammanställd rapport till protokollet avseende nämndernas
redovisning av hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem med stöd
av Kommunallagens 10 § första stycket och 12 §.

Sammanfattning
I Kommunfullmäktiges arbetsordning (ÖFS 2013:19) 19 § framkommer att redovisning från
nämnderna ska ske till Kommunfullmäktige enligt Kommunallagens (KL) 3 kap 15 § vid
ordinarie septembersammanträde.
Kommunallagens 3 kap 15 § stipulerar att nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur de har
fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 10 § första stycket
och 12 §. Paragrafen anger även att fullmäktige ska besluta om omfattningen av redovisningen
och formerna för den.

Beslutsunderlag
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2015-08-17.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:11.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till kommunkansliets beslutsförslag innebärande att
Kommunfullmäktige noterar sammanställd rapport till protokollet avseende nämndernas
redovisning av hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem med stöd
av Kommunallagens 10 § första stycket och 12 §.

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

Expedieras
- Kansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0Österåker
Tjänsteutlåtande
Kommunkansliet

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-08-17
/
Dnr
KS 2015/0252 (l V

Redovisning från nämnderna enligt 3 kap 15 § Kommunallagen (KL)
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige noterar sammanställd rapport till protokollet avseende nämndernas
redovisning av hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem med stöd av
Kommunallagens 10 § första stycket och 12 §.

Bakgrund
I Kommunfullmäktiges arbetsordning (ÖFS 2013:19) 19 § framkommer att redovisning från
nämnderna ska ske till Kommunfullmäktige enligt Kommunallagens (KL) 3 kap 15 § vid ordinarie
septembersammanträde.
Kommunallagens 3 kap 15 § stipulerar att nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur de har
fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 10 § första stycket och 12
§. Paragrafen anger även att fullmäktige ska besluta om omfattningen av redovisningen och
formerna för den.
De hänvisade paragraferna anger:
"Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden. Ärenden som avges i 9 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning
skall avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna"
samt
"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".

Förvaltningens slutsatser
Kommunstyrelsens kontor har begärt rapportering från respektive myndighet samt dess förvaltning
avseende dels hur de har fullgjort sådana uppdrag som delegerats från fullmäktige till respektive
nämnd via deras reglementen, dels hur de har fullgjort sådana uppdrag som givits i samband med
fastställande av budget. Datum av 2015-05-31 har valts för att avgränsa rapporten i närtid.

Bilaga
- Bilaga Sammanställd rapport avseende nämndernas redovisning av ärenden delegerade via deras
reglementen, uppdrag som Österåkers Kommunfullmäktige givit i ärendet om budget för 2015 samt
övriga uppdrag givna under perioden 2014-06-01 - 2015-05-31.
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0Österåker
Tjänsteutlåtande

an/Olof Friman
'ommundirektör

Kanslionef
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Rapport avseende nämndernas redovisning av uppdrag som Österåkers Kommunfullmäktige beslutat om
Redovisning sker i tre avsnitt:
Kap 1- Uppdrag i ärenden som fullmäktige, med stöd av Kommunallagen 3 kap 10 §, delegerat ti]] nämnderna via deras reglementen (tidsperiod
2014-06-01-2015-05-31)
Kap 2 - Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna, med stöd av Kommunallagen 3 kap 12 §, i ärende om budget för 2015
Kap 3 - Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna utöver ärendet om budget, inklusive där särskilt anslag beviljats, med stöd av Kommunallagen 3
kap 12 § (tidsperiod 2014-06-01- 2015-05-31)
Hap 1 Uppdrag i ärenden som fullmäktige delegerat tili nämnderna väa deras reglementen

1:1 Kommunstyrelsen

Delegering av Kommunfullmäktige särskilt angivet i gällande
reglemente

Antal

Kommentar

vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som
fullmäktige
fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om
o
säkerheten som fullmäktige angivit
i borgensärenden besluta om att avslå ansökan om kommunal borgen
kommunens förvaltningsorganisation

inga

Inga lån har upptagits

inga
2 nya
förvaltningar
har inrättats

Inga borgensansökningar har av slagits
I och med antagande av reglementen för Skolnämnden
samt Kultur- och fritidsnämnden, på
Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-12-15, § 9:33
har Kommunstyrelsen genom Kommundirektören
inrättat två motsvarande förvaltningar;
Skolförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen
som därmed ersätter den tidigare Kultur- och
utbildningsförvaltningen.
Planarbetsutskottet (Plan-AU) har inrättats jämte
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), på

Kommunstyrelsens politiska organisation - beslut om eventuella ytterligare
utskott inom Kommunstyrelsen, förutom arbetsutskottet

1ytterligare
utskott har
inrättats

Kommunstyrelsens sammanträde 2015-01-12, § 1:24.

1

Delegering av Kommunfullmäktige särskilt angivet i gällande
reglemente
ge uppdrag att upprätta detaljplan och områdesbestämmelser samt att
besluta i fråga vid programsamråd, samråd och utställriing

godkänna program för detaljplaner och planeringsavtal för reglering av
plangenomförande
besluta om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och
områdesbestämmelser då bestämmelserna om enkelt planförfarande får
tillämpas.
köp, försäljning, byte, gåva eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen
av fastighet eller fastighetsdel samt upplåtelse av tomträtt samt för de
tekniska och ekonomiska utredningar, avtal och genomförandefrågor som
hör till verksamheten. Ovan angivna ansvar för nämnden gäller för vad
som inte är av principiell betydelse eller av större vikt
godkänna exploateringsavtal som inte är av principiell betydelse eller av
större vikt
uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagen
utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen
upplåta platser för torghandel
vid tecknande av avtal följa kommunfullmäktiges fastställda kostnadsramar
och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt
hantera inteckningar samt uttag och utbyte av pantbrev liksom andra
liknande åtgärder
ansöka hos länsstyrelsen om förordnande om avstående och upplåtande av
mark samt kostnader för vägar, vatten och avlopp enligt plan- och
bygglagen
ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. som inte avser
utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse

Antal

Kommentar

7 samråd
5 utställning
1 planuppdrag
6 planbesked
11
planeringsavtal
inga

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plan- och exploateringschef
Har ej förekommit

14

Plan-och exploateringschef

2

Plan- och exploatering

inga
80
markupplåtelser
3 torgplatser
-

Har ej förekommit
Plan- och exploatering

inga

Plan- och exploatering
Detta görs vid tecknade av samtliga avtal, generellt
inom förvaltningsorganisationen
Har ej förekommit

inga

Har ej förekommit

inga

Har ej förekommit

2

Belegering särskilt angivet i gällande reglemente
upphäva villkor, som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt,
upptagna i köpebrev för försålda fastigheter
yttranden enligt lagen om allmän kameraövervakning (1998:150)
i sådana mål och ärenden, där det ankommer på Kommunstyrelsen att föra
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal
avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen.
Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om
remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde
med fullmäktige

träffa avtal i övergripande frågor
ändringar av redaktionell och formell art i kommunens regelverk

Antal
inga

Har ej förekommit

inga
inga

Har ej förekommit
Har ej förekommit

inga

Kommunstyrelsen för kommunens talan i de fall som
anges i KL 6 kap 6 §: "Styrelsen får själv eller genom
ombud föra kommunens eller landstingets talan i alla
mål och ärenden, om inte någon annan skall göra det
på grund av lag eller annan författning eller beslut av
fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har
begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om
inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet."
Inga yttranden som ankommer på Kommunfullmäktige
har begärts och besvarats av Kommunstyrelsen.
Har ej förekommit

inga

Kommentar

Kommunkansliet verkställer beslut om revideringar av
regelverket, t.ex. nytt reglemente för Kommun
styrelsen. Ändringar av redaktionell art i kommunens

med de undantag som följer av bestämmelserna i 3 kap 16 - 18 §§
kommunallagen och med iakttagande av de riktlinjer och föreskrifter som
fastlagts i kommunens företagspolicy samt fullmäktiges ägardirektiv
omhänderha kommunens ägarfunktion såvitt gäller verksamheten i de
företag som kommunen helt eller delvis äger.

regelverk sker löpande vid behov av kommunkansliet.
Kommunstyrelsens ägarfunktion och uppsiktsplikt har,
med anledning av skärpning av Kommunallagens
bestämmelser, stärkts visavi Armada Fastighets AB
med dotterbolag samt Roslagsvatten AB med
dotterbolag genom införande av nya ägardirektiv, nya
bolagsordningar och reviderat reglemente.
Kommunstyrelsen har uppdragits att genomföra
motsvarande översyn av ägardirektiv och
bolagsordningar för de resterande delägda kommunala
bolagen.

3

,

/ :2 Kultur- och utbildningsnämnden (fram till 2014-12-31)

Delegering av Kommunfullmäktige särskilt angivet i då
gällande reglemente
Kultur- och utbildningsnämnden ska besluta i ärenden gällande:
Avskrivning av fordran inom nämndens ansvarsområde upp till ett halvt
basbelopp
1:3 Kultur- och fritidsnämnden (2015-01 -01 -2015-05-31)
Delegering av Kommunfullmäktige särskilt angivet i gällande
reglemente
Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i ärenden gällande: Avskrivning
av fordran inom nämndens ansvarsområde upp till ett halvt basbelopp

1:4 Skolnämnden (2015-01-01-2015-05-31)
Delegering av Kommunfullmäktige särskilt angivet i gällande
reglemente
Skolnämnden ska besluta i ärenden gällande: Avskrivning av fordran
inom nämndens ansvarsområde upp till ett halvt basbelopp
1:5 Socialnämnden
Delegering särskilt angivet i gällande reglemente
Socialnämnden ska besluta om den årliga justeringen av
försörjningsstödet till högst riksnormens belopp, som fastställts av
regeringen.

Antal

Kommentar

inga

Finns inga avskrivningar för avgifter i musikskolan

Antal

Kommentar

inga

Finns inga avskrivningar för avgifter i musikskolan

Antal

Kommentar

inga

Finns inga avskrivningar i barnomsorgen

Antal
1

Kommentar
Normen för försörjningsstöd 2015 har fastställts av
Socialnämnden, SN § 2:7/2015
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Kap 2 Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna i budgetärendet (budget för 2015)
Siffrorna inom parantes anger ordningen för beslutsatserna i Kommunfullmäktiges beslut

2:1 Kommunstyrelsen
Uppdrag i budget 2015
(19.) Anslå 15 Mkx för resecentrum och
infartsparkeringar i Arningeområde under
förutsättning av finansieringsavtal mellan Täby
kommun och Österåkers kommun träffas.
(20.) Respektive nämnd får i uppdrag att arbeta
vidare med måluppfyllelse med hänsyn till
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer.
(32.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att kardägga
kommunägda fastigheter (kommunens anläggningar)
med nulägebeskrivning och löpande ansvar för inreoch yttre underhåll samt intäkter från eventuellt
kontrakt med olika intressenter.
(33.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
förvaltningens kostnadsutveckling som helhet (drift,
investering, exploateringsredovisning samt
markförsäljning). Detta ska redovisas senast mars
2015.
(34.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
möjligheter för effektvisering av olika
verksamhetsområde under 2015 via utveckling av
organisatorisk förändring och förnyelse av arbetssätt.
En rapport ska redovisas tillsammans med "Direktiv
och anvisningar för budget 2016 och plan 20172018". Rapporten ska redovisa genomförda
förändringar och framtida planerade förändringar.

Verkställt

Pågår

X

Övrigt
Beslut KF § 1:10/2015-02-09 gällande att godkänna
ett finansieringsavtal med mera.

X

Verkställs i samband med budget 2016.

X

Beräknas klart under år 2015.

X

Beräknas klart under år 2015.
Utredningen blev mer komplex än vad som kunde
förutses.

X

5
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Uppdrag i budget 2015
(35.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över
kvalité på upprättande av statistiska uppgifter till olika
myndigheter.
(36.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera
kommunens kostpolicy.
(37.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
förutsättningar för anläggande av en multihall i
Näsvägen i samråd med Kultur- och fritidsnämnden.
(38.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
förutsättningar för anläggande av en idrottsplats på
Ljusterö samt idrotts- och friluftspåret i samråd med
Kultur- och fritidsnämnden.
(39.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att
uppmärksamma kulturella byggnader genom skyltar i
samråd med Kultur- och fritidsnämnden.

(40.) K.omsnunstyrelscn får i uppdrag att

uppdatera/revidera kommunens cykelplan.
(41.) Kommunstyrelsens får i uppdrag att
förnya/revidera miljömål för kommunen och
kommunens invånare.
(42.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
hantering av fastigheter/anläggningar för kommunala
verksamheter ur ett koncernperspektiv. Utredningen
ska beakta både organisatoriska och ekonomiska
effekter.

Verkställt

Pågår

Övrigt

X

Beräknas klart under år 2015.

X
X

Arbete inom berörda förvaltningar har påbörjats
genom en arbetsgrupp. Beräknas klart under år 2015.
Utredning pågår. Beräknas klart under år 2015.

X

Utredning pågår. Beräknas klart under år 2015.

X

Förslag till beslut i KFN § 4:8/2015-06-11 om bland
annat tecknande av avsiktsförklaring kring
kommunens kulturmiljöer av riksintresse samt att
kulturhistoriska byggnader i kommunens ägo ska
förses med skyltar.
Kommunstyrelsen tar ställning till ärendet under
hösten 2015.
Kommunstyrelsen tar ställning till uppdaterad
cykelplan på sammanträde 2015-08-24
Beslutsförslag beräknas vara klart
november/december 2015.

X
X

X

Extern konsult anlitad.
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Uppdrag i budget 2015
(43.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
möjligheter för en effektivare modell för
lokalersättning till friskolor och skolor i stället för
faktiska lokalkostnader till olika enheter eller utövare
i samråd med Skolnämnden. Detta ska rapporteras till
KS inför upprättande av "Direktiv och anvisningar
för budget 2016 och plan 2017-2018". Modellen ska
beakta bl.a. marknadshyror.
(44.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över
förutsättningarna om separation av spill- och
dagvatten så att det fortsättningsvis inte skickas till
Margretelunds reningsverk.
(45.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja
arbetet med framtagande av plan samt intensifiera
kontakterna med Trafikverket i syfte att skynda på
med kapacitetshöj ande åtgärder vid 276:an vid
korsningen Söralidsvägen där kommunen ställer sig
positiv till delfinansiering.

Verkställt

Pågår

Övrigt

X

Befintliga system av spill- och dagvatten är
separerade. Löpande arbete sker av Roslagsvatten AB
gällande kontroll av ev. felkopplingar.

X

X

Anknyter till arbetet med transportstrategin.
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2:2 Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag i budget 2015
(20.) Respektive nämnd får i uppdrag att arbeta
vidare med måluppfyllelse med hänsyn till
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer.
(21.) Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att
utvärdera söndagsöppet på Österåkers bibliotek.
(22a.) Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att
utreda möjligheterna till kulturella aktiviteter för äldre
över 65.
(22b.) Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att
under 2015 se över nolltaxa för barn och
ungdomsföreningar.

2:3 Skolnämnden
Uppdrag i budget 2015
(20.) Respektive nämnd får i uppdrag att arbeta
vidare med måluppfyllelse med hänsyn till
Kommunfullmäktiges inriktningsrnål och indikatorer.
(23.) Skolnämnden 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.
(24.) Skolnämnden 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.

Verkställt

Pågår

Övrigt

X

Verkställs i samband med budget 2016.

X

KFN § 4:6/2015-06-11. Under 2016 fortsatt
utvärdering.
KFN § 4:5/2015-06-11. Riktlinjer ska tas fram och
en generell äldretaxa ska införas i budget 2016.

X

X

Verkställt

Pågår

Övrigt

X

Verkställs i samband med budget 2016.

X

KUN § 9:8/2014-12-16 avseende beslut om modell "jämförarverktyg".

X

KUN § 7:5/2014-10-21 Utredningen anmäld till
fullmäktige november 2014.
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2:4 Vård- och omsorgsnämnden
Uppdrag i budget 2015
(20.) Respektive nämnd får i uppdrag att arbeta
vidare med måluppfyllelse med hänsyn till
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer.
(25.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att
utreda utveckling av hemtagningen från sjukhus
genom att införa anpassningsstöd.
(26.) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se
över ersättningsnivåer i särskilt boende och hemtjänst
utifrån lokala förutsättningar i samråd med
ekonomienheten.
(27.) Vård- omsorgsnämnden får i uppdrag att se
möjligheten för peng inom trygghetsboende
(dagverksamhet).
(28.) Vård- omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda
möjligheter för ytterligare zon nivå på hemtjänst
verksamhet (för år 2014 finns två zoner, tätort och
landsbyggd) inom hemtjänstens totala ram.
(29.) Vård- omsorgsnämnden får i uppdrag att införa
kommunalt bostadstillägg för personer med bostad
med särskild service eller annan särskilt anpassad
bostad enligt LSS fr.o.m. 1 juli 2015 inom nämndens
tilldelade ram. Riktlinjer för genförandet av
bostadsdlläget ska beslutas av Vård- och
omsorgsnämnden.

Verkställt

X

Pågår

Övrigt

X

Verkställs i samband med budget 2016.

X

Beräknas klart under år 2015.

X

Verkställs i samband med budget 2016.

X

Verkställs i samband med budget 2016.

X

Verkställs i samband med budget 2016.

Verkställt VON § 4:10/2015-04-28
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2:5 Produktionsstyrelsen
Uppdrag i budget 2015
(20.) Respektive nämnd får i uppdrag att arbeta
vidare med måluppfyllelse med hänsyn till
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer.
(30.) Produktionsstyrelsen får i uppdrag att ta fram
kompetensutvecklingsplan för respektive
verksamhetsområde.
2:6 Socialnämnden
Uppdrag i budget 2015
(20.) Respektive nämnd får i uppdrag att arbeta
vidare med måluppfyllelse med hänsyn till
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer.
(31.) Finansiering av Österåkers kommuns del av
Samordningsförbund Södra Roslagen ska ske inom
Socialnämndens tilldelade ram.
2:7 Byggnadsnämnden
Uppdrag i budget 2015

Verkställt

Pågår

Övrigt

X

En redovisning gjordes PS § 5:6/2015-06-25.
Verkställs i samband med budget 2016.

X

Verkställt

Verkställt PS § 5:7/2015-06-25.

Pågår

Övrigt

X

Verkställs i samband med budget 2016.

Verkställt i samband med beslut om SN budget 2015,
SN§ 2:5/2015-01-22

X

Verkställt

Pågår
X

(20.) Respektive nämnd får i uppdrag att arbeta

Övrigt
Verkställs i samband med budget 2016.

vidare med måluppfyllelse med hänsyn till
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer.
2:8 Miliö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdrag i budget 20 8 5
(20.) Respektive nämnd får i uppdrag att arbeta
vidare med måluppfyllelse med hänsyn till
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer.

Verkställt

Pågår
X

Övrigt
Verkställs i samband med budget 2016.
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Kap 3 Uppdrag som fullmäktige givit nämnderna utöver ärendet om budget och i förekommande fall, inklusive beslut om beviljande av särskilt
anslag
3:1 Kommunstyrelsen
KF§
Ärenden
KF § 5:5
Direktiv och ekonomiska
/
forutsättningar för
2014-06-16 upprättande av förslag till
budget 2015 och plan 20162017

KF §5:15
/
2014-06-16

Beslut
1. Direktiv och anvisningar för
2015-2017 godkänns.
2. Preliminära ramar avseende
drift anvisningar för
Kommunstyrelsen och nämnder
fastställs.
3. Styrelse och nämnder delges
direktiv och anvisningar inför
arbetet med budget 2015 och
planer 2016-2017.
Ställningstagande till
översiktsplanens aktualitet
Beslut
1. Huvuddragen i
översiktsplanen frän 2006
bedöms vara aktuella.

Pågår

Övrigt

4. Kommunstyrelsen far i uppdrag att ta
fram en plan för byggande av
friidrottsanläggning med hänsyn till de ramar
som ingår i direktiv och anvisningar för
budget 2015 och plan 2016-2017 samt en
plan för fortsatt utveckling av detta projekt.

X

Projektering av
idrottsanläggning pågår.
För frågningsunderlag
godkändes av
Kommunstyrelsens
arbetsutskott, AU §
8:3/2015-07-15.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta
fram en plan och genomföra insatser för att
främja dialogen om översiktsplanen med
medborgarna.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att
tillsätta en referensgrupp med bred
politisk sammansättning.
4. I en kommande översiktsplan öka fokus
pä hållbar utveckling och analys av
konsekvenser ur ett miljömässigt, socialt och
ekonomiskt perspektiv.

2. X

2. Arbete med översiktsplan
pågår och beslut väntas
behandlas av
Kommunfullmäktige
årsskiftet 2017/2018.

Uppdrag

Verkställt

3.X

3.Verkställd. KS 2015-02-16,
§3:28, KS 2015-05-06, §7:5
4.X

4. Se punkt 2.
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KF §
KF §5:16
/
2014-06-16

Ärenden

Uppdrag

Andringar i bolagsordningar
och ägardirektiv för
Roslagsvatten AB och dess
dotterbolag

3. Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att fatta
ärliga beslut om vissa förhållanden i de
kommunala bolagen med underlag frän
årsredovisningarna och vid behov föreslå
kommunfullmäktige att
besluta om åtgärder.

Beslut
1. Anta kompletteringar av
bolagsordningar för
Roslagsvatten AB och dess
dotterbolag (i enlighet med
Roslagsvatten AB:S bilaga,
daterad 2013-11-25),
innebärande att
a) verksamhetsföremålen samt
ändamålet med bolagens
verksamhet tydliggörs.
b) de begränsningar som finns
med hänsyn till de kommunala
befogenheterna i 2 kap.
kommunallagen tydliggörs.
c) en bestämmelse om exklusiv
kompetens för bolagsstämman
införs.
2. Anta kompletteringar för
Roslagsvatten AB och i
tillämpliga delar dess
dotterbolag med en föreskrift
om att bolagsstyrelsen i
årsredovisningarna ska uttala sig
om verksamhetens förenlighet
med bolagsordningen m.m.

Verkställt

Pågår
X

Övrigt
Pågår och verkställs i
samband med fullmäktiges
behandling av
årsredovisningen.
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KF §
KF §6:10
/
2014-09-01

Uppdrag

Verkställt

Beslut om lokalt antagande
av bestämmelser om
omställningsstöd och pension
för förtroendevalda(OPF-KL)

2. Utse Kommunstyrelsen till
pensionsmyndighet som därmed får i
uppdrag att ta fram tillämpningsföreskrifter
enlig OPF-KL.

2.X

2. Kommunstyrelsen har
utsett personalberedning som
beslutar om
tillämpningsföreskrifter.

3.X

3. Arvodesreglementet —
Bestämmelser avseende
arvoden och ersättningar till
Österåkers kommuns
förtroendevalda samt stöd till
politiska partier - har tillförts
bilaga med de antagna
bestämmelserna om
omställningsstöd och
pension till förtroendevalda
(OPF-KL).
Arbete pågår.

Beslut
1. Anta bestämmelser om
omställningsstöd och pension
till förtroendevalda (OPF-KL)
att tillämpas pa förtroendevalda
som nvtillträder uppdrag efter
valet 2014 eller senare.

KF §7:17
/
2014-12-20

Pågår

Ärenden

Styrmodellsprinciper för beställarutförarorganisationen i
Österåkers kommun,

3. Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att
revidera arvodesreglementet
— Bestämmelser avseende arvoden och
ersättningar till Österåkers kommuns
förtroendevalda samt stöd till politiska
partier — med anledning av de ändrade
pensionsreglerna

2. Uppdra till Kommunstyrelsen att
regelbundet anpassa och komplettera
tillämpningsanvisningarna

X

Övrigt

Beslut
1.Fastställa styrmodellsprinciper
för beställarutförarorganisationen.
3. All text där ordet kund
används byts ut till ordet
medborgare.
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KF §
KF § 9:32
/
2014-12-15

Ärenden

Uppdrag

Justering av avfallstaxa samt
taxa för hämtning av slam
och fett

2. Kommunstyrelsen uppdras att undersöka
möjligheten till att återinföra hämtning av
grovsopor hos hushällen en gäng per är.

Verkställt

Beslut
1. Justera Österåkers avfallstaxa
samt Österåkers taxa för
hämtning av slam och fett i
enlighet med Österäkersvatten
AB styrelsebeslut daterat 201409-29 att gälla fr.o.m. 2015-0101.
KF §9:33
/
2014-12-15

Reglementen för nämnder
och styrelser i Österåkers
kommun för mandatperioden
2015-2018
Beslut
1. Anta reglementen för
Kommunstyrelse och övriga
nämnder, inklusive
Produktionsstyrelsen, samt
Valnämnden och
Överförmyndare, för
mandatperioden 2015-2018, i
enlighet med tjänsteutlätände
jämte bilaga, daterat 2014-11-06.

9. Kommunstyrelsen uppdras att återkomma
med förslag om
komplettering av Valnämndens reglemente
avseende nämndens verksamhetsområde
och uppdrag.

X

Pågår

Övrigt

X

Pågår. Ärendet har
överlämnats till
Roslagsvatten. De förväntas
ge besked i frågan efter
sommaren.

Verkställt. Valnämndens
reglemente reviderades
KF § 2:35/2015-03-16.

O.B.S ytterligare 7 beslutsatser
gällande mandattider och
redaktionella ändringar i
reglementen.
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KF §
Ärenden
KF § 2:37
Ändring av bestämmelser
/
avseende stöd till politiska
2015-03-16 partier representerade i
fullmäktige för
mandatperioden 2015-2018

KF § 2:38
/
2015-03-16

Beslut
1. Ändring av dc nuvarande
bestämmelserna § 24 "Politisk
beredning" respektive § 25
"Politisk sekreterare", i enlighet
med tjänsteutiätande, daterat
2015-01-26.
Svar på motion nr 2/2014 från
Ann-Christine Furustrand (S)
— Ständig medborgardialog i
centrum

Uppdrag
2. Kommunstyrelsen far i uppdrag att se
över förutsättningarna för arbetsplats för de
partier i Kommunfullmäktige som idag ej
finns pä plats.

Bifalla motionen innebärande att Österåker
inrättar en plats centralt i Akersberga för
ständig medborgardialog.

Verkställt

Pågår

Övrigt

X

X
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3:2 Kultur- och fritidsnämnden
KF §
Ärenden
KF §7:19
/
2014-10-20

Svar på motion nr 4/2014 från
Marie Ende (S) -Österåker en vattensäker kommun
Beslut
2. Kostnaden för medlemskap i
Svenska Livräddningssällskapet
2500 kr och 10 000 kr för
cerdfiering finansieras inom
Kultur- och
utbildningsnämndens budget.

Uppdrag

Verkställt

1. Bifalla modonen innebärande en
revidering av det övergripande trygghetsoch säkerhetsprogrammet för att uppfylla
cerdfiering Vattensäker kommun, samt
ansöka om medlemskap i Svenska
Livräddningssällskapet

X

Pågår

Övrigt
Medlemskap bekräftat hos
Svenska
Livräddningssällskapet.

X

Arbete med revidering av
trygghets-och
säkerhetsprogrammet pägår
tillsammans med
kommunens
säkerhetsansvarig, och
beräknas klart 2015/2016.
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3:3 Skolnämnden
KF §
Ärenden

Uppdrag

KF § 1:6
/
2015-02-09

Svar på medborgarförslag nr
5/2013 — Bra och näringsrik
mat till alla i skolan

Pågår

Övrigt

2. Uppdra till Skolnämnden att utreda om
Österåkers skolor kan servera frukost för
elever

X

Pågår och beräknas klart
under år 2015.

2. Skolnämnden beslutar själva om
inrättande av ett Barn- och ungdomsråd

X

Informerat om i
SKN § 3:11/2015-04-28 men
beslut om tillsättande av råd
har ännu inte skett.

Verkställt

Beslut
1. Anse medborgarförslag nr
5/2013 besvarat med hänvisning
till att de nationella riktlinjerna
om näringsriktiga maltider i
skolan följs samt att en ny
kostpolicy ska tas fram utifrån
bland annat Livsmedelsverkets
nya rekommendationer och
tillagningskök ska, där det är
praktiskt möjligt, finnas pä
skolan.
KF § 1:19
/
2015-02-09

Revidering i reglementet för
Kultur- och fritidsnämnden
avseende Barn- och
ungdomsrådets
organisatoriska tillhörighet
Beslutl. I reglemente för
Kultur- och fritidsnämnden
under 1 § stryka texten "samt
Barn- och ungdomsrådet".
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KF §

Ärenden

Uppdrag

KF §2:41
/
2015-03-16

Svar på motion nr 31/2012
från Sara Kjernholm (MP) —
Mål, plan och riktlinjer för
barngruppers storlek i
förskolan

1. Bifalla motionen i enlighet med följande
reviderade lydelse: att mal om
personaltäthet i förskolan tas fram utifrån
tillgänglig forskning, erfarenheter och goda
exempel.
2. En plan tas fram för hur personaltätheten
ska öka för att nä mälen om ca 5,2 barn per
vuxen och minska barngrupperna successivt
i storlek
samt verka för ett ökat antal utbildade
pedagoger.

Verkställt

Pågår

Övrigt

1.X

Pågår och beräknas klart
under är 2015/2016.

2.X

Skolförvaltningen ansvarar
för att ta fram sådan plan
vilket kommer ske i
verksamhetsplan för är 2016.

3.X

Se ovan.

3. Uppdraget redovisas senast december
2016.
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3:4 Socialnämnden
Ärenden
KF §

KF §5:17
/
2014-06-16

Inrättande av sociala
insatsgrupper för att hjälpa
ungdomar och unga vuxna
Beslut
2. Verksamheten avseende
sociala insatsgrupper för att
hjälpa ungdomar och unga
vuxna startas upp under hösten
2014. Finansiering under 2014
sker inom Socialnämndens
budgetram.
3. I budgeten för 2015 beakta
finansiering för verksamheten
avseende sociala insatsgrupper
för att hjälpa ungdomar och

Uppdrag

Verkställt

1. Uppdra ät Socialnämnden att inrätta
sociala insatsgrupper som en insats för att
hjälpa ungdomar och unga vuxna att bryta
en kriminell livsstil.

l.X

Pågår

1. Genomfört, beslut om SN
budget 2015: SN § 2:5/201501-22

4.X
4. Kommunstyrelsen får en redovisning av
arbetet under våren 2015.

Övrigt

4. Redovisning sker vid KS
sammanträde 2015-08-24.

unga vuxna. Verksamheten
beräknas kosta 1 MKR årligen.
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3:5 Vård- och omsorgsnämnden
KF §

Ärenden

Uppdrag

KF § 6:20
/
2014-09-01

Boendeprognos för
Socialnämndens respektive
Vård- och omsorgsnämndens
målgrupper samt uppdrag till
Vård- och omsorgsnämnden
med anledning av boendeprognosen

1. Ge Vård-och omsorgsnämnden i uppdrag
att inom budgetram genomföra en
upphandling av en gruppbostad enligt LSS
för personer med funktionsnedsättning
inklusive tillgäng till lokal och drift av
verksamheten.
2. Ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag
att i samråd med Armada
Fastighets AB undersöka förutsättningarna
för att bygga en
gruppbostad för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Besluta i enlighet med (KSL)
rekommendation under förutsättning att
Vård- och omsorgsnämndes budget för
nettokostnader förstärks med 3 950 000

KF §8:13
/
2014-1 1-17

Hälso- och sjukvård i bostad
med särskild service och
daglig verksamhet, LSS

Verkställt

X

Pågår

Övrigt

1.X

1. Arbete pågår i dialog med
utförare för att finna en
adekvat lösning.

2.X

2. Förutsättningar undersöks
för bostäder på samma tomt
som gruppbostaden
Skogstäppan är belägen på.

Genomfört. Beslut VON §
8:4/2014-09-30.
Budgetförstärkningen gäller
från år 2016.

kronor från år 2016.
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3:6 Armada Fastighets AB>
KF §

Ärenden

Uppdrag

KF § 1:20
/
2015-02-09

Förstudie särskilt boende för
äldre på Ljusterö

2. Ge Armada Fastighets AB i uppdrag att
gemensamt med Vård- och
omsorgsnämnden projektera för ett särskilt
boende för äldre med tio platser vid
Görjansgärden, med möjlighet till parboende
6. Ge Värd- och omsorgsnämnden i
uppdrag att ta fram förslag pä ersättning för
särskilt boende på Ljusterö inför budget
2017.
7. Se över möjlighet till utökning av den
gemensamma lokalytan pä Görjansgärden
vid anslutning enligt (alternativ B) då detta
behövs med tanke pä större verksamhet med
bland annat rullstolar.

Beslut
1. Godkänna rapporten om
förstudie Ljusterö särskilt
boende.
3. Lämplig placering avgörs
under projekteringen.
4. Finansiering av projektet sker
genom framtida hyra av särskilt
boende på Ljusterö som utges
till Armada Fastighets AB och
som får uppgå till maximalt
2 044 000 kr per år.
5. Värd- och omsorgsnämndens
begäran om förstärkt budgetram
med 10 373 596 kr per helår
frän och med 2017 eller när det
särskilda boendet står färdigt
beaktas i budgeten för 2017.

Verkställt

Pågår

Övrigt

2.X

2. Pågår. Arbetet har startat
men det har inte skett någon
beställning.

6.X

6. Pågår och genomförs i
samband med budget 2017.

7.X

7. Pågår i samband med
projekteringen. Kommer att
framgå av beställningen efter
att projekteringen är
genomförd.
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Österås
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24

KS § 10:10

Dnr. KS 2015/0120-100

Svar på motion nr 6/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) - Gör
Storängstorget bilfritt
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anse motionen besvarad med hänvisning till att åtgärder redan vidtagits mot bilkörning på
torget, med bland annat trafikhinder och informationsinsatser gentemot näringsidkarna
avseende transporter, samt att en arbetsgrupp bildats med kommunen och näringsidkare
verskamma kring torget med syfte att skapa ett attraktivt torg.

Särskilt yttrande
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande
Det är mycket positivt att precis det som föreslogs i motionen nu kan redovisat som
genomfört. Det visar flera saker bland annat vikten av att ha en aktiv opposition som lägger
förslag till kreativa lösningar som förbättrar kommunen och är bra för Osteråkersborna.
Motionen borde, eftersom det uppenbarligen råder total politisk enighet om vikten av att
förbättra situationen på Storängstorget, varit bifallen.
Ann-Christine Furustrand (S)

Sammanfattning
Ann-Christine Furustrand (S) har i en motion föreslagit att kommunen tillsammans med
näringsidkarna, Posten m.fl. verkar för att Storängstorget blir bilfritt.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 5:14
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-06-02.
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-01.

Förslag till beslut
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till planarbetsutskottets besluts förslag innebärande att
anse motionen besvarad med hänvisning till att åtgärder redan vidtagits mot bilkörning på
torget, med bland annat trafikhinder och informationsinsatser gentemot näringsidkarna
avseende transporter, samt att en arbetsgrupp bildats med kommunen och näringsidkare
verskamma kring torget med syfte att skapa ett attraktivt torg.
Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande eller
Forts.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

O Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24

Forts. KS § 10:10

enligt Ann-Christine Furustrands (S) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt
Michaela Fletchers (M) yrkande.

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande röstar
ja, den det ej vill röstar nej.
Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 8 ja-röster och 5 nej-röster.

Expedieras
- Kansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Omröstningslista
Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018)
KS 2015-08-24, § 10:10
Parti

Närvarande Ersättare

Ledamöter

J

N

M

Johan Boström

X

X

M

Hampe I<Jein

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

MP

Michael Solander

X

X

V

Andreas Lennkvist Manriquez

X

X

M

Michaela Fletcher, ordförande

X

M

Ersättare
Conny Söderström

-

M

Christina Funhammar

X

M

Kenneth Netterström

X

OP

Lennart Berneklint

X

Hans Johansson

X

RP

Peter Länder

X

MP

Jonas Jonsson

X

s

X

X

8

Resultat

Hf

A

5

-

0 Österåker
Ordförandeförslag
Kommunstyrelsens ordförande
Michaela Fletcher

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-06-02
Dnr
KS 2015/0120

Svar på motion från Ann Christine Furustrand (S) - Gör Storängstorget
bilfritt

Sammanfattning
Ann-Christine Furustrand har i en motion daterad 2015-02-24 föreslagit att kommunen tillsammans
med näringsidkarna, Posten m.fl. verkar för att Storängstorget blir bilfritt.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att anse motionen besvarad med hänvisning till att åtgärder redan vidtagits mot bilkörning på torget,
med bland annat trafikhinder och informationsinsatser gentemot näringsidkarna avseende
transporter, samt att en arbetsgrupp bildats med kommunen och näringsidkare verksamma kring
torget med syfte att skapa ett attraktivt torg.

Bakgrund
Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2015-06-01

Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande
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0Österåker
Tjänsteutlåtande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Till Kommunstyrelsen

Henrik Cederlund
Datum 2015-06-01
Dnr
KS 2015/0120-100

Svar på motion nr 6/2015 från Ann-Christine Furustrand (S) Gör Storängstorget bilfritt
Beslutsförslag
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad genom de åtgärder som vidtagits föl- att minska trafiken på
torget samt den arbetsgrupp som bildats med kommunen samt näringsidkare
verksamma kring torget.

Bakgrund
Ann-Christine Furustrand (S) har i en motion föreslagit att kommunen tillsammans
med näringsidkarna, posten m.fl. verkar för att Storängstorget blir bilfritt.

Förvaltningens slutsatser
Samhällsby^giiadsföivsfcningen hur tillsammans med näringsidkarna, (iitveon och
aruh>t intressenten vidtagit åtgärder, informerat de som har varutransporter lili sina
verksamheter au fordonstrafik är förbjuden pa torget och hänvisat till de last platser
som Imns. Därutöver liar fysiska åtgärder anlagts med pollate och ytterligare åtgärder
kan vara aktuella I n arbetsgrupp för att skapa el t attraktivt Storängsiorg har också
skapats med deltagare fi n 11 kommunen, näringsidkare och fastighetsägare.

Bilagor
1. Motion nr 6/2015

Kent G ullberg
Samhällsbyggnadschef

Anna Anderman
Väg- och trafikchef
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D.nr:

/Cb ,?6/sVo/l o m(/)
Motion till
Österåkers kommunfullmäktige
2015-02- 24

Gör Storängstorget bilfritt!
Nu har återigen medborgare börjat höra av sig till oss för att de är oroliga för att en olycka skall
hända, att någon blir påkörd på Storängstorget.
Gångvägen In mot torget är skyltad som gång- och cykelväg men trots det kör bilar in på torget.
Ibland dessutom med hög fart. Transporter till Åkersberga centrum bör ske helt och hållet från de
lastkajer som finns. Även posten bör kunna använda lastkajerna. Taxibilar bör kunna lämna och
hämta passagerare på annat sätt än att åka runt på ett torg.
Storängstorget skall vara ett ur alla aspekter tryggt torg, här skall ingen känna risk för att bli påkörd.
Åkersberga centrum och dess torg är en viktig central punkt i kommunen och därför finns det skäl för
Österåkers kornmun tillsammans med näringsidkarna ser till att Storängstorget inte bara bilfritt utan
en trevlig mötesplats.
Föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar
AU

Österåkers kommun verkar för, tillsammans med tillexempel näringsidkarna, Posten,
m.fl., så att Storängstorget blir bilfritt.

Att

Österåkers kommun på alla sätt medverkar till att Storängstorget blir en trygg och
trevlig mötesplats

För Socialdemokraterna

r

v
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Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24

KS §10:25

Dnr. KS 2014/0166

Svar på motion nr 8/2014 från Laila Selkälä (C) - Minnesmärke
efter Lasse Vakt
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avslå motionen med hänvisning till att kommunens sätt att uppmärksamma för kommunen
förtjänstfulla invånare är att låta dessa ge namn åt gator i kommunen. Praxis att uppföra
minnesmärken saknas.

Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-09-01, § 6:22, av Laila Selkälä (C), föreslås att
kommunen ska låta sätta upp ett minnesmärke över Lars "Lasse" Vakt i Åkersberga centrum
mellan Swedbank och Skutan

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:14.
- Mathias Lindows (FP), l:e vice ordförandeförslag daterat 2015-06-08.
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-06-01.
- Utdrag ur Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2015-04-29, § 3:9.
- Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-31.

Förslag till beslut
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att avslå motionen med
hänvisning till att kommunens sätt att uppmärksamma för kommunen förtjänstfulla invånare
är att låta dessa ge namn åt gator i kommunen. Praxis att uppföra minnesmärken saknas.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Lindow (FP) yrkande och
finner att så är fallet.

Expedieras
- Kultur- och fritids förvaltningen
- Kansliet

Utdragsbestyrkande

Q Österåker
Ordförandeförslag
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden
Mathias Lindow

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-06-08
Dnr
KS 2014/0166

Svar på motion 8/2014 nr 8/2014 från Laila Selkälä - Minnesmärke efter
Lasse Vakt

Sammanfattning
I en motion väkt i kommunfullmäktige den 1 oktober 2014, §6:22, av Laila Selkälä (C), föreslås att
kommunen ska låta sätta upp ett minnesmärke över Lars "Lasse" Vakt i Äkersberga centrum mellan
Swedbank och Skutan
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen med hänvisning till att kommunens sätt att uppmärksamma för kommunen
förtjänstfulla invånare är att låta dessa ge namn åt vägar i kommunen. Praxis att uppföra
minnesmärken saknas.

Bakgrund
Tjänsteutlåtande från Kultur- och fritidsförvaltningen daterat 2015-03-31

Mathias Lindow
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden
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0Österåker
Tjänsteutlåtande
Till Kommunstyrelsen

KommunkansIi et
Datum 2015-06-01
Dnr
KS 2014/0166

Svar på motion nr 8/2014 från Laila Selkälä (C) - Minnesmärke efter
Lasse Vakt

I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-09-01, § 6:22, av Laila Selkälä (C), föreslås att
kommunen ska låta sätta upp ett minnesmärke över Lars "Lasse" Vakt i Åkersberga centrum mellan
Swedbank och Skutan

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
Avslå motionen med hänvisning till att kommunens sätt att uppmärksamma för kommunen
förtjänstfulla invånare är att låta dessa ge namn åt gator i kommunen. Praxis att uppföra
minnesmärken saknas och därmed såväl uppdrag och budget som princip för urval.

Bakgrund
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-09-01, § 6:22, av Laila Selkälä (C), föreslås att
kommunen ska låta sätta upp ett minnesmärke över Lars "Lasse" Vakt i Åkersberga centrum mellan
Swedbank och Skutan

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

Tidigare beredning och beslutsunderlag
- Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-04-29, § 3:9.
- Kultur- och fritidsnämndens tjänsteudåtande daterat 2015-03-31

Bilagor
1. Utdrag ur Kultur- och friddsnämndens protokoll, 2015-04-29, § 3:9.

ja i-Olof Friman
K )mmundirektör

Peter Frfcme
Kanslichef
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0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-29

KFN § 3:9

Dnr 2015/0025-100

Svar på motion nr 8/2014 - Minnesmärke efter Lasse Vakt
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Motionen om minnesnärke över Lasse Vakt avslås då kommunens sätt att uppmärksamma för
kommunen förtjänstfulla invånare är att låta dessa ge namn åt gator i kommunen. Praxis är att
uppföra minnesmärken saknas och därmed såväl uppdrag och budet som princip för urval.

Protokollsanteckning
Immaculate Skogemyr (MP) lämnar en protokollsanteckning.
Jag yrkar på att kommunen visar intresse för kulturpersonligheter som Lasse Vakt och ge
utrymme för erkännande på något sätt. Vår kommun behöver kulturpersonligheter som vi ska
ta med oss i framtiden.

Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-09-01, § 6:22 av Laila Selkälä (C), föreslås att
kommunen ska låta sätt upp ett minnesmärke över Lars "Lasse" Vakt i Åkersberga centrum
mellan Swedbank och Skutan.

Beslutsunderlag
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-31.

Förslag till beslut
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att:
Motionen om minnesnärke över Lasse Vakt avslås då kommunens sätt att uppmärksamma för
kommunen förtjänstfulla invånare är att låta dessa ge namn åt gator i kommunen. Praxis är att
uppföra minnesmärken saknas och därmed såväl uppdrag och budet som princip för urval.
Immaculate Skogemyr (MP) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (FP)
yrkanden eller enligt Immaculate Skogemyrs (MP) yrkande och finner att Skolnämnden
beslutar enligt Mathias Lindows (FP) yrkande.

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Mathias Lindows (FP) yrkande röstar
ja, den det ej vill röstar nej.
Omröstning utfaller enligt bilagd omröstningslista med 10 ja-röster och 1-nej röst.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-29

OMRÖSTNINGSLISTA FÖR
Kultur- och fritidsnämnde, ÖSTERÅKER KOMMUN
(Mandatperiod 2015-2018)
Sammanträdesdatum: 2015-04-29 § 3:9
Parti
M

LEDAMÖTER
Namn
Conny Söderström

S

Kristina Embäck

X

J

M

Anneli Hogreve

X

J

M

Mats Beiming

X

J

C

Henrik Olson

X

J

OP

Stig Himberg

X

J

s

Anders Pettersson

-

s

Amanda Ringstedt

X

J

RP

Björn Rapp

X

J

MP

Immaculate
Skogemyr

X

FP

Mattias Lindow

X

Tjänst
görande
X

Ersättare

1

J. Riquelme

N

J

J

N

J
10

M

ERSÄTTARE
Göran Enwall

X

FP

Sofia Almgren

X

KD

Magdaléne Ottosson

X

S

José Riquelme

X

V

Daniel Lagunas

X

A

1

§§ 3:1-3:12

Resultat

Expedieras
- Akten
- Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbest/rkande

Österåker
Tjänsteutlåtande
Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2015-03-31
Dnr
KFN15 2015/0025-100

Svar på Motion nr 8/2014 - Minnesmärke efter Lasse Vakt
Sammanfattning
I en motion väckt i KF 2014-09-01, KF §6:22, föreslås att kommunen skall låta sätta upp ett
minnesmärke över Lars "Lasse" Vakt, i Åkersberga centrum mellan Swedbank och Skutan.

Beslutsförslag
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta
Att motionen om Minnesmärke över Lasse Vakt avslås då kommunens sätt att uppmärksamma för
kommunen förtjänstfulla invånare är att låta dessa ge namn åt gator i kommunen. Praxis att uppföra
minnesmärken saknas, och därmed såväl uppdrag och budget som principer för urval.

Bakgrund
Motion väckt 1CF 2014-09-01, KF§6:22 , remitterad till Kommunstyrelsen för beredning.
Till Kultur- och Fritidsnämnden KFN 2015/0025-100(1)

Förvaltningens slutsatser
Österåkers kommun har hittills inte låtit sätta upp minnesmärken i form av staty eller plakett i det
offentliga rummet till minne av någon specifik person och saknar därför praxis för urval. Däremot
förekommer det att för kommunen betydelsefulla personer uppmärksammas genom att ge namn åt
en gata. I dessa fall fattas beslut om vilka personer som kommer i fråga av en kommitté bestående av
tjänstemän och politiker.
Lars Vakt var känd som Lasse Vakt av många Åkersbergabor, Han utgjorde under många år ett
välkänt inslag i gatubilden i centrum. Trots att han själv hade motgångar i livet var han känd för ett
gott hjärta och omsorg för andra. Det finns en intressant tanke i att man genom att uppmärksamma
Lasse Vakt också synliggör en marginaliserad del av befolkningen. Men det kan ifrågasättas om Lasse
Vakt kan betraktas som ett föredöme för kommunens unga.
I dagsläget kan frågan om ett minnesmärke inte räknas som en prioriterad insats från nämndens sida,
då uppdrag, budget och principer för urval saknas, varför motionen avslås.

Tidigare beredning och beslutsunderlag
KS 2014/0166-100
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Tjänsteutlåtande

Bilagor
Motion nr 8/2014 - Minnesmärke efter Lasse Vakt

Sören Karlsson
Tf chef Kultur- och fritidsförvaltningen

Birgit Lindholm
Kultursekreterare
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KOMMUNSTYRELSEN
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MOTION inlämnad 2014-05-07

Minnesmärke efter Lasse Vakt

Lasse var en känd person i denna kommun och alla som bor här vet vem han var. Lasse är född o
uppväxt i kommunen och bodde med sin mormor och morbröder.
Vi är många Österåkersbor som anser att han bör få en minnesplats och att platsen bör vara mellan
Swedbank o Skutan.
Lasse jobbade från o till genom åren i kommunens fritidsförvaltning.

LaiIa Selkälä
Centerpartiet

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24

KS § 10:26

Dnr. KS 2014/031 I

Svar på motion nr 12/2014 från Björn Molin (RP) - Berga teaterns
anläggning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Avslå motionens första yrkande då åtgärden självkostnadspris skulle medföra höjda
hyreskostnader för föreningslivet och därmed missgynna föreningslivet och utbudet av kultur i
kommunen.
2. Avslå motionens andra yrkande då en överföring av samordning av bokning av lokalerna till
Kommunikationsenheten endast innebär att flytta en kostnad från en enhet till en annan.

Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-12-15, § 9:48, av Björn Molin (RP), föreslås:
1. Att Berga Teaters anläggning ska erbjudas att användas av föreningslivet till
självkostnadspris.
2. Att kommunen inte anställer en tjänsteman för att sköta uppgifter som har att göra med
scheman och samordning av evenemang, de uppgifterna kan med lätthet skötas av
informationsavdelningens tjänstemän.

Beslutsunderlag
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:15.
- Mathias Lindows (FP), l:e vice ordförandeförslag daterat 2015-06-08.
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-06-01.
- Utdrag ur Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-04-29, § 3:10.
- Kultur- och fritidsnämndens tjänsteudåtände daterat 2015-04-16.

Förslag till beslut
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att
1. Avslå motionens första yrkande då åtgärden självkostnadspris skulle medföra höjda
hyreskostnader för föreningslivet och därmed missgynna föreningslivet och utbudet av kultur i
kommunen.
2. Avslå motionens andra yrkande då en överföring av samordning av bokning av lokalerna till
Kommunikationsenheten endast innebär att flytta en kostnad från en enhet till en annan.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Lindow (FP) yrkanden och
finner att så är fallet.
Forts.

justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

0 Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24

Forts. KS § 10:26

Expedieras
- Kultur och fritidsförvaltningen
- Kansliet

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Österåker
Ordförandeförslag
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden
Mathias Lindow

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-06-08
Dnr
KS 2014/031 I

Svar på motion nr 12/2014 från Björn Molin (RP) - Berga Teaters
anläggning

Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-12-15, § 9:48, av Björn Molin (RP), föreslås
Att Berga Teaters anläggning ska erbjudas att användas av föreningslivet till självkostnadspris
Att kommunen inte anställer en tjänsteman för att sköta uppgifter som har att göra med scheman
och samordning av evenemang.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionens första yrkande då åtgärden självkostnadspris skulle medföra höjda
hyreskostnader för föreningslivet och därmed missgynna föreningslivet och utbudet av
kultur i kommunen.
Att avslå motionens andra yrkande då en överföring av samordning av bokning av lokalerna
till Kommunikadonsenheten endast innebär att flytta en kostnad från en enhet till en annan.

Bakgrund
Tjänsteudåtande från Kultur- och fritidsförvaltningen daterat 2015-04-16

Mathias Lindow
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden
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0Österåker

Tjänsteutlåtande
Kommunkansliet

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-06-01
Dnr
KS 2014/03 I I

Svar på motion nr 12/2014 från Björn Molin (RP) - Berga Teaters
anläggning
Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-12-15, § 9:48, av Björn Molin (RP), föreslås:
1. Att Berga Teaters anläggning ska erbjudas att användas av föreningslivet till självkostnadspris.
2. Att kommunen inte anställer en tjänsteman för att sköta uppgifter som har att göra med scheman
och samordning av evenemang, de uppgifterna kan med lätthet skötas av informationsavdelningens
tjänstemän.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
1. Avslå motionen då åtgärden självkostnadspris skulle medföra för höga hyreskostnader för
föreningslivet och därmed inte gynna föreningslivet och utbudet av kultur i kommunen.
2. Avslå motionen då en överföring av samordning och bokning av lokalerna til1
Kommunikationsenheten innebär bara att flytta en faktisk kostnad från en enhet till en annan då
Kommunikationsenheten saknar personella resurser för att ta över bokning av Kulturknutens
samtliga kostnader.

Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt tjänsteudåtande "Kultur- och fritidsförvaltningen delar
motionärens önskan att Berga teater skall vara en resurs för kommunens kulturaktörer och gynna
kommunens kulturliv. Det kanske viktigaste sättet att göra teatern tillgänglig är genom att
subventionera hyran. Lokaluthyrningen är idag starkt subventionerad och hyran differentierad.
Hyresnivåerna har inte förändrats efter renoveringen av teatern, annat än motsvarande
indexuppräkning. Däremot har förvaltningen blivit mer noga att debitera för faktiskt utnyttjad tid,
vilket drabbat några av kommunens föreningar. För att möjliggöra för föreningarna att repetera till
en lägre kostnad, erbjuds lokalen Bergahallen, fd Berga skolans gymnastiksal. Timhyran i Bergahallen
är 2015 Taxal: 50 kr/h, Taxa 2: 145 kr/h, Taxa 3: 190 kr.".

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

Tidigare beredning och beslutsunderlag
- Kultur- och fritids förvaltningen har behandlat ärendet 2015-04-29, § 3:10.
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- Kultur- och fritidsnämndens tjänsteudåtande daterat 2015-04-16.

Bilagor
1. Utdrag ur Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-04-29, § 3:10.
2. Kultur- och friddsnämndens tjänsteudåtande daterat 2015-04-16.

Jan-ölof Friman
Kommundirektör

Peter Freme
Kanslichef
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Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-29

KFN § 3:10

Dnr 2015/0001-100

Svar på motion nr 12/2014 - Berga Teaterns anläggning

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås då åtgärden själkostnadspris skulle medföra för höga hyreskostnader för
föreningslivet och därmed inte gynna föreningslivet och utbudet av kultur i kommunen. Att
överföra samordning och bokning av lokalerna till Kommunikationsenheten innebär bara att
flytta en faktisk kostnad från en enhet till en annan, då Kommunikationsenheten saknar
personella resurser för att ta över bokning av Kulturknutens samtliga lokaler.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Uppdra till Kultur- och friddförvaltningen att se över hur nyttjandegraden av lokalen på
Berga Teater kan öka.
2. Uppdraget återrapporteras till Kultur- och fritidsnämnden under hösten 2015.

Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2014-12-15, § 9:48 av Björn Molin (RP), yrkar på att
teatern bör gå att hyra till självkostnadspris av föreningslivet samt att samordning och bokning
av teatern överförs från Kultur- och fritidsförvaltningen till Kommunikationsenheten.
Motionären menar att kommunen motverkat syftet med de omfattande investeringarna som
gjorts i Berga Teater/Kulturknuten i form av renoveringar, eftersom kommunens
teatergrupper inte kan nyttja lokalerna på grund av höga hyror och byråkratiskat agerande från
kommunens sida.

Beslutsunderlag
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-04-16.

Förslag till beslut
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att:
Motionen avslås då åtgärden själkostnadspris skulle medföra för höga hyreskostnader för
föreningslivet och därmed inte gynna föreningslivet och utbudet av kultur i kommunen. Att
överföra samordning och bokning av lokalerna till Kommunikationsenheten innebär bara att
flytta en faktisk kostnad från en enhet till en annan, då Kommunikationsenheten saknar
personella resurser för att ta över bokning av Kulturknutens samtliga lokaler.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-29

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

Expedieras
- Akten
- Kommunstyrelsen
- Kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes signaturer

Utdragsbest/rkande

Österåker
Tjänsteutlåtande
Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2015-04-16
Dnr
KFN15 2015/0001

Svar på motion nr 12/2014 Berga Teaterns anläggning
Sammanfattning
Motion väckt i KF 2014-12-15 §9:48 rörande Berga teater som yrkar på att teatern bör gå att hyra till
självkostnadspris av föreningslivet samt att samordning och bokning av teatern överförs från Kulturoch fritidsförvaltningen till Kommunikationsenheten. Motionären menar att kommunen motverkat
syftet med de omfattande investeringarna som gjorts i Berga Tea ter/Kulturknuten i form av
renoveringar, eftersom kommunenes teatergrupper inte kan nyttja lokalerna på grund av höga hyror
och byråkratiskt agerande från kommunens sida.

Beslutsförslag
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta
Att motionen avslås då åtgärden självkostnadspris skulle medföra för höga hyreskostnader för
föreningslivet och därmed inte gynna föreningslivet och utbudet av kultur i kommunen. Att överföra
samordning och bokning av lokalerna till Kommunikationsenheten innebär bara att flytta en faktisk
kostnad från en enhet till en annan, då Kommunikationsenheten saknar personella resurser för att ta
över bokning av Kulturknutens samtliga lokaler.

Bakgrund
Motionen väcktes i KF 2014-12-15 §9:48 "Berga Teaterns anläggning" och remitterads Kultur- och
fritidsnämnden (KS 2014/311-100).
Motionären yrkar:
1. Att Berga Teaters anläggning ska erbjudas att användas av föreningslivet till självkostnadspris
2.

Att kommunen inte anställer en tjänsteman för att sköta uppgifter som har att göra med
scheman och samordning av evenemang, då uppgifterna kan med lätthet skötas av
informationsavdelningsen tjänstemän.

Förvaltningens slutsatser
Kultur- och fritidsförvaltningen delar motionärens önskan att Berga teater skall vara en resurs för
kommunens kulturaktörer och gynna kommunens kulturliv. Det kanske viktigaste sättet att göra
teatern tillgänglig är genom att subventionera hyran. Lokaluthyrningen är idag starkt subventionerad
och hyran differentierad. Hyresnivåerna har inte förändrats efter renoveringen av teatern, annat än
motsvarande indexuppräkning. Däremot har förvaltningen blivit mer noga att debitera för faktiskt
utnyttjad tid, vilket drabbat några av kommunens föreningar. För att möjliggöra för föreningarna att
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repetera till en lägre kostnad, erbjuds lokalen Bergahallen, fd Berga skolans gymnastiksal. Timhyran i
Bergahallen är 2015 Taxal: 50 kr/h, Taxa 2: 145 kr/h, Taxa 3:190 kr.
Taxor för kommunens lokaler beslutas av Kommunfullmäktige.
Följande taxor gäller 2015 för hyra av Berga teater:
Taxa 1. 85 kr/h. Barn och ungdomsföreningar samt andra aktörer i Östeåkers kommun som
bedriver verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter.
Taxa 2: 225 kr/h Föreningar inom kommunen med vuxenverksamhet.
Taxa 3: 645 kr/h Företag samt övriga externa organisationer/föreningar.
Följaktligen kan alla föreningar verksamma i kommunen ta del av subventionerade hyror.
Berga teater har fasta kostnader motsvarande ca 1 571 000, fördelade enligt följande:
Hyra
Städning ink förbrukningsmaterial
Larm
Samordnare/vaktmästare 0,5 åa*
Reparationer
* den samordnare som idag är anställd med placering
på Berga teater arbetar också med andra uppgifter i
förvaltningen varför här bara tas upp halva
lönekostnaden.

1 260 000 kr
76 000 kr
6 000 kjr
204 000 kr
15 000 ki
lot! 571 00 kr

Intäkterna för uthyrning av teatern uppgick 2014 till ca 79 000 ler, ca 5% av totala kostnaden.
2014 fördelades uthyrningen mellan de olika taxorna på följande sätt:
Taxa 1: 348 h
Taxa 2: 98 h
Taxa 3: 50 h
Inom förvaltningen: 452 h*
Underhåll: 80 h
*Verksamhet inom förvaltningen innebär exempelvis scenkonst för grundskola och förskola samt
skolbio och offentliga kulturevenemang som familjeföreställningar med Kroumata och Malala,
Åkersberga filmfestival, författarbesök osv. Elevrådsutbildning, föreläsningar och kurser för
förskolepedagoger och lärare är andra exempel på förvaltningens egna arrangemang.
För att räkna ut vad ett egentligt självkostnadspris skulle innebära för en hyresgäst kan man antingen
utgå från den faktiska uthyrnings tiden och fördela den totala driftskostnaden på dessa timmar. Men
då vi sett att hyresintäkten bara utgör 5% av det totala kostnaden, blir räkneexemplet mindre
intressant. Det skulle helt enkelt bli för dyrt.
Alternativt kan man ställa upp ett räkneexempel där man uppskattar en möjlig eller önskad
uthyrnings frekvens: 5 h/dag, 5 dagar/v, 43 veckor ( -10 månader)/år = 1075 timmar
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För att täcka driftskostnaderna på 1 571 000 kr blir det genomsnittliga timpriset
1 571 000 kr/ 1075 h= 1 461 kr/h
Det skulle sannolikt inte räcka eftersom det med en så kraftigt ökad beläggning knappast skulle räcka
med 0,5 åa i samordning/vaktmästeri och en reparationskostnad på 15 000 kr eftersom också slitaget
skulle öka. Att skapa täckning för kostnaderna för Berga teater enbart genom hyresintäkter kommer
att medföra så höga taxor att föreningslivet definitivt stängs ute från lokalen,
Kommunens privilegium är att kunna subventionera viss verksamhet för vissa grupper. Det är då
viktigt att vara rättvis och transparent. En viktig faktor är därför att inte ge vissa aktörer favörer
framför andra - som exempelvis gratis hyra, så som det fungerade tidigare.
Förslaget att inte låta en speciell tjänsteman på förvaltningen ansvara för samordningen av bokningar
utan istället överlåta det på Kommunikationsenheten skulle inte medföra någon egentlig besparing,
då det inte ryms inom Kommunikationsenhetens nuvarande uppdrag/resurser.
Vi har under 2014 tagit bort den spän- som gjort att man inte kunnat boka lokaler mer än en termin i
taget. Detta har vi gjort utifrån önskemål från föreningslivet. Då trycket på teatern varit lågt har det
inte medfört ett problem med en rättvis fördelning av tider, ett hänsynstagande som annars är viktigt
vid exempelvis fördelning av tider i kommunens sporthallar.
Vad som åsyftas med kommunens byråkratiska agerande är oklart. Det finns inget egenvärde i att
vara byråkratisk. Men vi måste vara rättvisa.
En viktig väg till förbättring är kommunikation. Sedan januari 2015 sänder vi ut en webbaserad
enkät til1 alla kunder som hyr Kulturknutens lokaler där vi frågar efter deras upplevelse av
exempelvis städning, lokalens utrustning och personalens bemötande. Synpunkter och eventuell
kritik måste komma tillbaka till såväl förvaltning som nämnd för att kunna leda till förbättring.

Tidigare beredning och beslutsunderlag
KS 2014/311-100

Bilagor
1. Remiss av motion. Dnr KS 2014/311-100
2. Roslagspartiets motion nr 20 ställd till Kommunfullmäktige i Österåker. Berga Teaters anläggning.

Cl

Sören K irlsson

Birgit Lindholm

Tf chef Cultur- och fritidsförvaltningen

Kultursekreterare
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Roslagspartiets motion nr 20 ställd till Kommunfullmäktige i österåker

Berga Teaters anläggning
Under åren från 2001 har Österåkers Kommun investerat ca 37 miljoner i Berga
Teater (Kulturknuten) för att stimulera teater- musik och andra kulturgrupper att
skapa trivsamma evenemang för invånarna.
Trots kommunens stora investering tvingas teatergrupperna ha sina evenemang i
andra lokaler på grund av höga hyror och byråkratiskt agerande från kommunens
sida.
Roslagspartiet anser att kommunen idag motverkar själva syftet med
investeringarna och vi kräver en förändring som kan leda till ett positivare klimat
för kulturella evenemang.
Jag yrkar:
I

Att Berga Teaters anläggning ska erbjudas att användas av föreningslivet till
självkostnadspris.

2. Att kommunen inte anställer en tjänsteman för att sköta uppgifter som har
att göra med scheman och samordning av evenemang, dc uppgifterna kan
med lätthet skötas av informationsavdelningens tjänstemän.

För Roslagspartiet

Björn Molin
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