
Länsstyrelsen i 
Stockholms län 

PROTOKOLL 
2015-08-25 

ISb 
Dnr: 201-29856-2015 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
25 augusti 2015 till och med den 14 oktober 2018. 

Kornmun: Österåker 
Parti: ROSLAGSPARTIET Österåkers största, lokala parti 
Ny ledamot: Ivar Horst 
Ny ersättare: Veronica Zander 
Avgången ledamot: Christer Pehrson 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -08- 2 5 

/OA/Mf/ (m 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Österåker Norra 

Ledamot 

Roger Johansson 
Björn Rapp 

Ersättare 

1. Lars Magnusson 
2. Peter Nummert 
3. Veronica Zander * 

Österåker Södra 

Ledamot Ersättare 

Björn Molin 
Sven Ragnelid 
Ivar Horst * 

1. 
2. 
3. 

Lars Magnusson 
Peter Nummert 
Veronica Zander * 
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM inom tio 
dagar efter dagen för detta beslut. 

Lena Särland 

Kopia till 
Kommun 
Ny ledamot 
Ny ersättare 
Parti 



Beslutsförslag 

Oösteråki IHc 
Kommunfullmäktiges l:e vite ordförande 
Datum 2015-08-31 
Dnr KS 2014/0356-100 

Till Kommunfullmäktige 

Rättelse av Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträde 
2015-02=09 i KF § 1:39, gällande medborgarförslag nr 16/2014 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges beslut angående medborgarförslag nr 16/2014 har i protokoll från 
sammanträde 2015-02-09 i KF § 1:39, återgivits på ett felaktigt sätt. Protokollet anger att nämnt 
medborgarförslag remitteras till Kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut. Rättelse av protokollet, 
innebärande att medborgarförslaget remitteras till Produktionsstyrelsen för slutgiltigt beslut, 
föreslås härmed ske. 

Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Notera till protokollet att Kommunfullmäktiges beslut angående medborgarförslag nr 

16/2014 i protokoll från sammanträde 2015-02-09 i KF § 1:39, återgivits på ett felaktigt 
sätt. 

2. Rätta protokollet från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-09 i KF § 1:39 
innebärande att medborgarförslag nr 16/2014 godkänns för remittering till 
Produktionsstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut 
med anledning av förslaget. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde 2015-02-09 i KF § 1:39 i enlighet med 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag, bland annat att godkänna medborgarförslag nr 16/2014 
för remittering till Produktionsstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige fattar 
slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. I protokollet har dock beslutet återgivits på ett 
felaktigt sätt då det framgår att Kommunstyrelsen ska fatta slutgiltigt beslut med anledning av 
förslaget. 

Med anledning av detta föreslås rättelse av protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 
2015-02-09 i KF § 1:39 avseende fullmäktiges beslut i medborgarförslag nr 16/2014, ske. 

I enlighet med Kommunalagens bestämmelser kan fullmäktige vid ett kommande sammanträde 
ta upp frågan om rättelse av protokoll genom att med hänvisning till att beslutet angetts felaktigt i 
det tidigare protokollet, bekräfta det tidigare fattade beslutet men med korrekt innehåll. 

Bilaga 
KF § 1:39/2015-02-09 samt beslutsförslag daterat 2015-01-26. 

J° 
K dförande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-02-09 

KF § 1:39 Dnr. Respektive medborgarförslag 

Inkomna medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslag nr 13/2014 -Starta en kurs i hur man kan använda 
kommunens hemsida - godkänns för remittering till K? aMAjo 
Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige 
fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

2. Medborgarförslag nr 14/2014-Angående klottersanering i 
kommunen - godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som ^ 
på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med j 
anledning av förslaget. 

3. Medborgarförslag nr 15/2014 -Förbättra informationen (skyltning 
och märkning) om kommunens cykelstråk- godkänns för . . / 
remittering till Kommunstyrelsen som på delegation från / 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av (V) 
förslaget. 

(^ Medborgarförslag nr 16/2014 -Avseende utemiljön i kommunens 
vård- och omsorgsverksamhet i Alceahuset- godkänns för ^ 
remittering till Kommunstyrelsen som på delegation från . / 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av ' V 
förslaget. 

5. Medborgarförslag nr 17/2014 -Minska biltrafiken in på torget i ^oiiy / 
Akersberga centrum- godkänns för remittering till " j{\I 
Kommunstyrelsen som på delegation från Kommunfullmäktige 
fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

6. Medborgarförslag nr 18/2014 -Öka antalet cykelställ i Akersberga j... ^ 
centrum - godkänns för remittering till Kommunstyrelsen som pä ' // 
delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med ^ 
anledning av förslaget. 

Forts, nästa sida 

usterSpdes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2015-02-09 

Forts. KF § 1:39 

7. Medborgarförslag nr 1/2015 - Laddningsstationer för elbilar - KS AS/fibU 
godkänns för remittering till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 13/2014, nr 14/2014, nr 15/2014, nr 16/2014, nr 17/2014, nr 18/2014 
samt nr 1/2015 har inkommit till Österåkers kommun. 

Beslutsunderlag 
- Beslutsförslag från Kommunfullmäktiges presidium daterade 2015-01-26 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med Kommunfullmäktiges presidiums 
förslag och finner frågan med ja besvarad. 

Expedieras 
- Kansliet, Förslagsställarna, Medborgarförslagsstatistiken 

^ ^ 0 
ustei r^nldes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-01-26 , . 
Dnr KS 2014/0356-100 ($) 

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

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 5 december 2014 föreslås ett antal 
åtgärder avseende utemiljön i kommunens vård- och omsorgsvcrksamhet i Alceahuset, vilken 
bedrivs i kommunal regi. 

Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 16/2014 godkänns för remittering till Produktionsstyrelsen som på 
delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget. 

Motivering 

Mcdborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgar förslaget berör Produktionsstyrelsens ansvarsområde gällande ett ansvar för 
kommunalt bedriven verksamhet för omsorg om äldre människor. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 16/2014 

Inge a Gardner 

Kommunfullmäktiges ordförande 



Öste rå k Ä fi i Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS § 10:1 I Dnr. KS 2015/0075 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till planerad projektering under 2016. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår att kommunen sätter upp 
ett räcke eller breddar trottoaren på Sjökarbyvägen från Getingvägen mot korsningen 
Sjökarbyvägen/Kantarellvägen. 

Sjökarbyvägen, mellan Getingvägen och Vivelvägen västra, har många brister och ett 
helhetsgrepp behöver göras. Bland annat kommer trottoaren breddas för både gående och 
cyklande, ny beläggning kommer att läggas och busshållplatserna kommer att 
tillgänglighetsanpassas. I enlighet med den reviderade cykelplanen 2015 avser 
Samhällsbyggnads förvaltningen att utföra en projektering under 2016 för att åtgärda detta och 
därmed få en säkrare trafikmiljö. 

Beslutsunderlag 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-07-01. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2015-06-25. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till 
planerad projektering under 2016. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-07-01 
Dnr KS 2015/0075 

Svar på medborgarförslag nr 3/2015 - Räcke eller bredda trottoaren på 
Sjökarbyvägen från Getingvägen mot korsningen 
Sjökarbyvägen/Kantarellvägen 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår att ett räcke bör sättas upp, 
alternativt att trottoaren breddas, på Sjökarbyvägen från Getingvägen mot korsningen 
Sjökarbyvägen/Kantarellvägen 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

Att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det arbete som bedrivs i enlighet med den 
reviderade cykelplanen 2015 - i vilken ingår en projektering av nämnda sträcka, som beräknas 
genomföras 2016, syftande till bland annat trafiksäkerhetsåtgärder och en breddning av gångbanan. 

Bakgrund 
Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2015-06-25. 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 

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

Sida I av I 



Tjänsteutlåtande 0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Til! Kommunstyrelsen 
Johan Bergqvist 

Datum 2015-06=25 
Dnr KS 2015/0075 

Svar på medborgarförslag nr 3/2015 - Räcke eller bredda trottoaren på 
Sjökarbyvägen från Getingvägen mot korsningen 
Sjökarbyvägen/Karitarellvägen 

Sammanfattning 
Medborgarförslag 3/2015 påvisar att trottoaren längs Sjökarbyvägen, från Getingvägen mot 
korsningen Sjökarbyvägen/Kantarellvägen, är för smal och att det är en fara att promenera längs 
denna sträcka. Kommunen har uppmärkssammat bristerna på denna vägsträcka och planerar en 
åtgärd. Ett arbete som påbörjas 2016. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarfeetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till planerad projektering under 2016 i enlighet 
med den uppdaterade cykelplanen. 

Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår att kommunen sätter upp ett 
räcke eller breddar trottoaren på Sjökarbyvägen från Getingvägen mot korsningen 
Sjökarbyvägen/ Kantarellvägen. 

Sjökarbyvägen, mellan Getingvägen och Vivelvägen västra, har många brister och ett helhetsgrepp 
behöver göras. Bland annat kommer trottoaren breddas för både gående och cyklande, ny 
beläggning kommer att läggas och busshållplatserna kommer att tillgänglighetsanpassas. I enlighet 
med den reviderade cykelplanen 2015 avser samhällsbyggnadsförvaltningen att utföra en 
projektering under 2016 för att åtgärda detta och därmed få en säkrare trafikmiljö. 

Förvaltningens slutsatser 
Med hänsyn till att kommunen redan bedriver ett arbete i enlighet med den reviderade cykelplanen 
2015 där projekteringen av den sträcka som redovisas i medborgarförslaget avser att ske under 2016 
anser förvaltningen medborgarförslaget 3/2015 besvarat. 

Bilagor 
1. Medborgarförslag 3/2015 
2. Uppdaterad cykelplan 2015 i Österåkers kommun, 2015-09-14. å 

Anna Anderman 
Samhällsbyggnadschef Väg- och trafikenheten 
Kent 

Österåkers kommun | 184 86 Akersberga | I el 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteralcer.se | www.osteraker.se 

Sida ! av ! 



0 Österåker 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

Medborgarförslag 

Förslag 
Räcke eller bredda trottoaren på Sjökarbyvägen från 
Getingvägen mot korsningen Sjökarbyvägen / Kantarellvägen 

Beskrivning* 
Jag önskar att få den trottoar som går från Getingvägen mot korsningen 
Sjökarbyvägen-Kantarellvägen får ett räcke eller alternativ bredda trottoaren 
(bifogar karta). 
Det är en hårt betastad väg med bussar och bilar som kommer i hög hastighet från 
Sjökarbyvägens backe mot 276. Och trottoaren är knappt 1 m bred och farligt nära barn 
som vuxna som är på väg till närliggande förskolan och Ica Skånsta. 
Det finns heller Ingen möjlighet att flytta sig inåt speciellt på vinterhalvåret. 
Vilket gör att man blir oftas nerstänkt av bilarna. 
Men framför allt är det skrämmande farligt att bilarna kör så nära barn och vuxna. 
Om man sträcker ut handen så slår den I bilarna, så nära är det, betänk då att dom kör i 50 km i tim. 

ÖSTIRÄKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2015 -02- 0 9 

IfD-O) 



KANTARELLVAGEN 
MOT ICA OCH FÖRSKOLA 

FARLIGA TROTTOAR 
SOM VI ÖNSKAR RÄCKE PÅ 

SJOKARBYVAGEN 
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Öste rå k . 

Wc Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS § 10:13 Dnr. KS 2014/0357-100 

Svar på medborgarförslag nr 17/2014 - Minska biltrafiken in på 
o 

torget i Akersberga Centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslaget besvarat 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. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 12 december 2014 föreslås att 
kommunen ska minska trafiken in på Storängstorget. 

Under våren 2015 har åtgärder vidtagits för att minska trafiken in på torget. Detta har skett 
genom att pollare installerats på infarten från Bergavägen. En lösning med annan typ av 
hinder kommer att installeras vid gränden mellan hotellet och nya centrumbyggnaden. De 
åtgärder som genomförts kommer utvärderas om de är tillräckliga, om inte kan ytterligare 
åtgärder vara aktuella. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 5:18. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-06-09. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-P#. (Ji ^ 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslaget besvarat 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. 

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

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

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

Forts. KS § 10:13 

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 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ' * Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-08-24, § 10:13 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

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

FP Jenny Nordström X X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

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

s Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger J ohansson X X 

MP Michael Solander X X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande X X 

Ersättare 
M Conny Söderström -

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

s Hans Johansson X 

RP Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 8 5 " 

/for 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-06-09 
Dnr KS 2014/0357-100 

Svar på medborgarförslag 17/2014 - Minska biltrafiken in på torget i 
Åkersberga centrum 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 12 december 2014 föreslås att 
kommunen ska minska trafiken in på Storängstorget. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse medborgarförslaget besvarat 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 

Tjänsteudåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2015-06-01 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 

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

Sida I av I 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen jiii Kommunstyrelsen 

Henrik Cederlund 

Datum 2015-06-01 
Dnr KS 2014/0357-100 

Svar på medborgarförslag 17/2014 - Minska biltrafiken in på torget i 
Åkersberga Centrum 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 12 december 2014 föreslås att 
kommunen ska minska trafiken in på Storängstorget. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Medborgarförslag 17/2014 anses besvarat med hänvisning till de åtgärder som vidtagits för att 
minska biltrafiken på torget. 

Bakgrund 
I inkommet medborgarförslag föreslås att kommunen ska verka för att minska trafiken på torget, 
genom att spärra infarten i Storängsvägens förlängning mot torget samt hänvisa till två andra möjliga 
infarter. 

Förvaltningens slutsatser 
Under våren 2015 har åtgärder vidtagits för att minska trafiken in på torget. Detta har skett genom 
att pollare installerats på infarten från Bergavägen. En lösning med annan typ av hinder kommer att 
installeras vid gränden mellan hotellet och nya centrumbyggnaden. De åtgärder som genomförts 
kommer utvärderas om de är tillräckliga, om inte kan ytterligare åtgärder vara aktuella. 

O-Anna Anderman 
Väg- och trafikchef 

Expediering 
Kansliet 

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

Bilagor 
1. Medborgarförslag nr 17/2014. 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 

Sida I av I 



Förslag 5 
Minska biltrafiken inpå torget för att öka tryggheten för fotgängare. Det kan görad 
genom att man spärrar infarten i Storängsvägens förlängning mot torget och hänvisar 
bilismen till en av de andra två möjliga infarterna. 

Jag ser fram mot en positiv återkoppling 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS § 10:12 Dnr. KS 2014/0354 

Svar på medborgarförslag nr 14/2014 - Angående klottersanering i 
kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att Kommunstyrelsen 2015-02-16, § 
3:3, antog nya riktlinjer mot klotter och annan skadegörelse samt med tillägget om att fortsatt 
ha en dialog med andra fastighetsägare. 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår åtgärder för 
klottersanering. Österåkers kommun har redan antagit nya riktlinjer kring klotter och liknande 
skadegörelse. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 5:17. 
- Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2015-06-08. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2015-05-27. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget innebärande att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att Kommunstyrelsen 2015-02-16, § 3:3, 
antog nya riktlinjer mot klotter och annan skadegörelse. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg innebärande "... med tillägget om att fortsatt ha en 
dialog med andra fastighetsägare.". 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Ordförandeförslag 

Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-06-08 
Dnr KS 2014/0354-100 

Svar på medborgarförslag nr 14/2014 - Angående klottersanering i 
kommunen 

Sammanfattning 

Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår förbättrade åtgärder för 
klottersanering. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att Kommunstyrelsen 2015-02-16, § 3:3, 
antog nya riktlinjer mot klotter och annan skadegörelse. 

Motivering 
Man ska som invånare eller besökare i Österåker uppleva de offentliga platserna som snygga och 
trygga. Ingen form av ldotter, olaga affischering eller liknande accepteras på fastigheter som ägs av 
kommunen eller något av de kommunala bolagen. De nya riktlinjerna inbegriper att ldotter och 
annan skadegörelse ska saneras inom 24 timmar. (Inom 12 timmar om klottret kan uppfattas extra 
stötande). Vid till exempel kyla, som försvårar saneringen, sker sanering så fort det är tekniskt 
möjligt. Förskolor, skolor, tunnlar, idrottsanläggningar, badplatser, parker m.fl. offentliga platser 
prioriteras i saneringsarbetet. Klotter och annan skadegörelse kommer att dokumenteras och 
polisanmälas. Anmälda skador kommer kostnadsberäknas och skadeståndskrav kommer att ställas 
där det är möjligt. Med hjälp av riktlinjerna blir det lättare för kommunen att samordna det 
förebyggande arbetet mot klotter med andra fastighetsägare och aktörer. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen 2015-05-27 

Michaela Fletcfiér 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande 0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 

Lena Brodin 
Datum 2015-05-27 
Dnr KS 2014/0354 

Svar på medborgarförslag nr 14/2014 - Angående 
klottersanering i kommunen 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har mottagit ett medborgarförslag som föreslår åtgärder för 
klottersanering. Österåkers kommun har redan antagit nya riktlinjer kring klotter och 
liknande skadegörelse. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Medborgarförslaget anses besvarat genom att Kommunfullmäktige antagit nya riktlinjer 
för klotter och annan liknande skadegörelse. 

Bakgrund 
Medborgarförslaget nr 14/2014 föreslår ett antal åtgärder för att bekämpa klotter. 

Förvaltningens slutsatser 
Förslagsställaren föreslår att kommunen kommer överens med fastighetsägare och 
verksamhetsutövare vars egendom klottras ner om att kommunen sanerar klottret och att 
kommunen ska vädja till fastighetsägare och verksamhetsutövare att själva sanera 
egendomen inom 14 dagar. Att kommunen skulle sanera privata fastighetsägares egendom 
bedöms inte genomförbart. SamhäUsbyggnadsförvaltningen kommer däremot att föra 
dialog med fastighetsägare och verksamhetsutövare om vikten av klottersanering och att 
de bör följa de riktlinjer som kommunen antagit för kommunens egendom. Om tips om 
klotter kommer in till kommunen på privatägda fastigheter så lämnas tipset vidare till 
berörd fastighetsägare. I medborgarförslaget föreslås även att vi ska vädja till försäljare av 
målarfärg på sprayflaska att försvåra köp av dessa varor till yngre personer. Redan nu 
pågår ett nära samverkan med försäljningsställena. Sammanfattningsvis bedömer 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att genom att kommunen har antagit nya riktlinjer kring 
ldotter och liknande skadegörelse finns det bra rutiner för hur vi kan arbeta förebyggande 
och trygghetsskapande kring klotter. 

Bilagor 
1. Medborgarförslag nrj,4/20'l4. 

Kent Gullberg Anna Anderman 
Samhällsbyggnadschef Väg- och trafikchef 

Expediering 
Förslagsställaren 
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Förslag 2 
Jag har under en längre tid rapporterat om klotter, men åtgärder har uteblivet i stor 
utsträckning och jag har inte förstått varför. Vid en kontakt med saneraren nyligen fick 
jag reda på att kommunen bara kan åtgärda visst klotter. 
Kommunen har som mål att vara attraktiv, trygg och trevlig. För att närma sig det 
målet bör klottret bekämpas på bred front. 
2:1 Jag tbreslåi' att kommunen kommer överens med företag som klottras ner och ber 
att få sanera klottret. Det måste ju också ligga i deras intresse att närmiljön är 
inbjudande. Det är ju kommuninvånare som kladdar ner vår gemensamma railjö. 
2:2 Är detta inte gångbart så vädja till företagen att själva sanera egendomen inom 14 
dagar sedan kommunens sanerare rapporterat klottret. 
2:3 Erbjud företagen sanering utförd av kommunens klottersanerare mot ersättning. 
2:4 Vädja till försäljare av målarfärg på sprayflaska att försvåra köp av dessa varor till 
yngre personer. 

Jag börjar tappa intresset för att hjälpa till att skapa en trivsam miljö när mycket lite 
händer och det är svårt att veta vad som hör till kommunen. 



Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS § 10:24 Dnr. KS 2014/0318 

Svar på medborgarförslag nr 12/2014 - Upprusta tillfartsvägen till 
parken Berga 11:1 samt placera ut lekredskap för att parken ska 
kunna användas till lek- och skolverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till den pågående planläggningen i det 
aktuella området som syftar til1 att skapa bostäder. Detta som ett led i arbetet med att utveckla 
Åkersberga centrala delar med bostäder i närhet av kollektivtrafik och kommersiell service. 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 10 november 2014 föreslås att 
del av fastigheten Berga 11:1, belägen mellan Centralvägen och Länsmansvägen, ska användas 
som en park för lek- och skolverksamhet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:13. 
- Mathias Lindows (FP), l:e vice ordförandeförslag daterat 2015-06-01. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2015-06-01. 
- Utdrag ur Skolnämndens protokoll 2015-04-28, § 3:6. 
- Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-03-30. 
- Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-03-26. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till ordförande förslaget innebärande att anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till den pågående planläggningen i det aktuella 
området som syftar till att skapa bostäder. Detta som ett led i arbetet med att utveckla 
Åkersberga centrala delar med bostäder i närhet av kollektivtrafik och kommersiell service. 

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

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Skolförvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Ordförandeförslag 
0 Österåker 

Kommunstyrelsens I :e vice ordförande Till Kommunstyrelsen 
Mathias Lindow 

Datum 2015-06-01 
Dnr KS 2014/0318-100 

Svar på medborgarförslag 12/2014 - Använd parken Berga 11:1 till lek-
och skolverksamhet 

Sammanfattning 

I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 10 november 2014 föreslås att del av 
fastigheten 11:1, belägen mellan Centralvägen och Länsmansvägen, ska användas som en park för 
lek- och skolverksamhet. 

Beslutsförslag 

Kommuns ty felsen föffeslå Kommunfullmäktige besluta 

Att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till den pågående planläggningen i det aktuella 
området som syftar till att tillskapa bostäder. Detta som ett led i arbetet med att utveckla 
Åkersbergas centrala delar med bostäder i närhet av kollektivtrafik och kommersiell service. 

Bakgrund 

Tjänsteudåtande från Samhällsbyggnads förvaltningen daterat 2015-03-26 

Mathias Lindow 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet 

Datum 2015-06-01 
Dnr KS 2014/03 18 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag nr 12/ 2014 - Upprusta tillfartsvägen till 
parken Berga 11:1 samt placera ut lekredskap för att parken ska kunna 
användas till lek- och skolverksamhet 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun den 10 november 2014 föreslås att del av 
fastigheten Berga 11:1, belägen mellan Centralvägen och Länsmansvägen, ska användas som en park 
för lek- och skolverksamhet. 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till pågående planläggning inom del av Berga 
11:1, innebärande byggnation av bostäder i centralt läge i enlighet med kommunens översiksplan. 

Bakgrund 
Samhällsbyggnads förvaltningen skriver i sitt tjänsteudåtande "Det aktuella markområdet är beläget i 
centrala Åkersberga men är i dagsläget reladvt otillgängligt för allmänheten. Området är i gällande 
detaljplan från 1954 planlagt som allmän plats, park och plantering. Enligt planen är kommunen inte 
huvudman för allmän plats. Markområdet ägs av Österåkers Kommun men är upplåtet till en 
gemensamhetsanläggning som förvaltas av Åkersberga centrala vägförening.". 

Vidare skriver Samhällsbyggnadsförvaltningen i tjänsteudåtandet "För tillfallet pågår en planläggning 
av det aktuella för att medge byggnadon av bostäder i ett centralt läge, nära kollektivtrafik och 
service. Den pågående planläggningen stämmer väl överens med gällande översiktsplan som pekar ut 
centrala Åkersberga som ett utvecklingsområde för bostäder eller verksamheter. Den pågående 
planläggningen kommer att föreslå den framdda användningen av det aktuella markområdet. 

Skolförvaltningen skriver i sitt tjänsteudåtande "Förvaltningen har inget att erinra mot att förskolor 
och skolor använder skogsmiljö i sin verksamhet. Sådana möjligheter finns redan i dagsläget inom dll 
exempel Hackstaområdet, som ligger i nära anslutning till förskolor och skolor i centrala Åkersberga. 
Frågor om detaljplaner ingår inte i Skolnämndens ansvarsområde. Enligt Kommunstyrelsens 
yttrande pågår det en planläggning av det aktuella området Bergal 1:1 för att medge byggnadon av 
bostäder i centralt läge i enlighet med kommunens översiktsplan 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 
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ö Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Skolnämnden har behandlat ärendet 2015-04-28, § 3:6. 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-30. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-03-26 

Bilagor 
1. Utdrag ur Skolnämndens protokoll 2015-04-28, § 3:6. 
2. Skolförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-03-30. 
3. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-03-26. 

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

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Datum 2015-03-26 
Dnr KS 2014/0318-100 

Till Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag 12/2014 - Använd parken Berga 11:1 till lek- och 
skolverksamhet 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers Kommun den 10 november 2014 föreslås att del av 
fastigheten Berga 11:1, belägen mellan Centralvägen och Länsmansvägen, ska användas som en park 
för lek- och skolverksamhet. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Medborgarförslag 12/2014 anses besvarat med hänvisning till pågående planläggning inom del av 
Berga 11:1. 

Bakgrund 
I inkommet medborgarförslag föresläs "parken" inom Berga 11:1 användas som en park för lek- och 
skolverksamhet. Närheten till flertalet skolor och förskolor gör enligt förslaget parken idealisk för 
lek och träning i skoglig miljö. Åtgärder som skulle krävas för att uppfylla detta är upprustning av 
parkens tillfartsväg samt något eller några lekredskap. 

Förvaltningens slutsatser 
Det aktuella markområdet är beläget i centrala Åkersberga men är i dagsläget relativt otillgängligt för 
allmänheten. Området är i gällande detaljplan från 1954 planlagt som allmän plats, park och 
plantering. Enligt planen är kommunen inte huvudman för allmän plats. Markområdet ägs av 
Österåkers Kommun men är upplåtet till en gemensamhetsanläggning som förvaltas av Åkersberga 
centrala vägförening. 

För tillfället pågår en planläggning av det aktuella området för att medge byggnation av bostäder i ett 
centralt läge, nära kollektivtrafik och service. Den pågående planläggningen stämmer väl överens 
med gällande översiktsplan som pekar ut centrala Åkersberga som ett utvecklingsområde för 
bostäder eller verksamheter. Den pågående planläggningen kommer att föreslå den framtida 
användningen av det aktuella markområdet. 

Bilagor 
1. Medborgarförslag 12/2014 

Samhälisbyggnadschel Plan- och exploateriugschef 
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Sammanträdesprotokoll för Skolnämnden 2015-04-28 

usiera&er 

SKN § 3:6 Dnr 2015/0040-100 

Svar på medborgarförslag nr 12/2014 - Använd parken Berga 11:1 
till lek- och skolverksamhet 

Skolnämndens föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 12/2014 anses besvarat med hänvisning till pågående planläggning inom 
del av Berga 11:1. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag nr 12/2014 inkom till Österåkers kommun den 10 november 2014. 
Förslaget har remitterats till Skolnämnden och Kommunstyrelsen. Slutgiltigt svar kommer att 
avges av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
- Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-03-30. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att: 
Medborgarförslag nr 12/2014 anses besvarat med hänvisning till pågående planläggning inom 
del av Berga 11:1. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Kenneth Netterströms (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Akten 
- ICS/KF 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Osteråkei 
rjänsteudåiande 

Skolförvaltningen Till Skolnämnden 

Datum 2015-03-30 
Dnr SKOL15 2015/0040-100 

Svar på medborgarförslag 12/2014 - Använd parken Berga 11:1 till lek 
och skolverksamhet 

Sammanfattning 
Medborgarförslag 12/2014 inkom till Österåkers kommun den 10 november 2014. Förslaget har 
remitterats till Skolnämnen och Kommunstyrelsen. Slutgiltigt svar kommer att avges av 
Kommunfullmäktige. 

Skohnämaidem föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
Medborgarförslag 12/2014 anses besvarat med hänvisning till pågående planläggning inom del av 
Berga 11:1. 

Bakgrund 
I inkommet medborgarförslag föreslås "parken" inom Berga 11:1 användas som en park för lek- och 
skolverksamhet. Närheten till flertalet skolor och förskolor gör enligt förslaget parken idealisk för 
lek och träning i skoglig miljö. Åtgärder som skulle krävas för att uppfylla detta är upprustning av 
parkens tillfartsväg samt något eller några lekredskap, 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen har inget att erinra mot att förskolor och skolor använder skogsmiljö i sin verksamhet. 
Sådana möjligheter finns redan i dagsläget inom til1 exempel Hackstaområdet, som ligger i nära 
anslutning till förskolor och skolor i centaral Åkersberga. Frågor om detaljplaner ingår inte i 
Skolnämndens ansvarsområde. Enligt Kommunstyrelsens yttrande pågår det en planläggning av det 
aktuella området Berga 11:1 för att medge byggnation av bostäder i centralt läge i enlighet med 
kommunens översiktsplan. 

'förvaltningschef, tf 
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Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kommunstyreslens yttrande KS 2014/0318-100 

Bilagor 
Medborgarförslag 12/2014 

Anders I/indbfacl 
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Skickas till: 
Kommunfullmäktige i österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

0 Österåker 
b/M 

ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

201'» -II- 1 ö 

Ts3W/(M 
Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Använd parken Berga 11:1 till lek- och skolverksamhet 
Beskrivning* 
Parken Berga 11:1 ligger i direkt anslutning till Åkers kanal mellan 
Centralvägen och Länsmansvägen. Parken har tillfartsväg från Höjdvägen 
och utgörs idag av ett trevligt skogsområde, ett av de få kvarvarande 
grönområden som finns centralt beläget i Åkersberga. Närheten till 
Bergaskolan, Hackstaskolan och Söraskolan, samt ett flertal förskolor gör 
parken idealisk för lek och träning i skoglig miljö. 

Det som behövs göra är upprustning av tillfartsvägen till parken samt något 
eller några lekredskap, se bilaga 1 
Namn * 
Ingegerd Jakobsson 

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



Länsmansvägen 

Skaftväg till 
Berga 11:1 

Åkers kanal 

CentraSvägen 

Höjdvägen 

Os 



Åkers kanal., 
nv stadspark 

v parkområde, 
Lek, rekreation 
naturskoia 

Skaft vä g, ingång 
till parkområdet 
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Utdrag ur 1954 års detaljplan som fastställer att park- och fritidsområden skall finnas och har avsett 
denna del av Berga 11:1 till detta. Berga 11:1 är utmärkt som A = park, avsedd för allmänt ändamål 
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STCCKHOLfVIS 
LÄMS MUSEUM 

Läosmaosvägen, Åkersberga 
Kommun: Österåker 

Värdering: 
Tidstypisk 30- och 40-tals villabebyggelse, vä! anpassad till topografin. 

Beskrivning 
Villaområdet vid Länsmansvägen ligger strax nordöst om Åkersberga centrum i en sluttning åt 
väster. År 1923 flyttade den dåvarande länsmannen till Åkersberga och byggde en villa vid 
Länsmansvägen 8.1 källaren fanns arrestlokalen. Den övriga bebyggelsen utmed Länsmansvägen 
tillkom under 30- och 40-talen. Den består av mindre putsade villor placerade på stora tomter en 
bit från vägen med trädgårdar framför. Bebyggelsen och vägarna är anpassade till terrängen. 
Villorna har i stort sett kvar sin ursprungliga form men har i flera fall fått ny fasadbeklädnad, nya 
fönster eller ny takbeläggning. Planen för området är en del av tätorten Åkersbergas tidigast 
antagna planer, en stadsplan från 1954 upprättad av arkitekten Mils-Henrik Winblad. 

Källa till texten: Prenzlau-Enander, Gabriele 1998 "I Roslagen - Kulturhistoriska miljöer i Österåker" ^ 

KHassificerÉng enligt kulturmiljöprogrammet: Närmiljö ^ 

Riksintresse: Ja. Ingår i ett större område 



1 Österåkd 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

KS § 10:28 Dnr. KS 2013/0401 

Kartläggning av kulturarv i Österåkers kommun samt fråga om 
ansvar för drift och underhåll av kulturarvet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Notera kartläggningen av kulturarv i Österåkers kommun till protokollet samt notera att 
listan kan komma att kompletteras. 

2. Uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag om reglering av ansvar för drift och 
underhåll avseende Österåkers kommuns kulturarv. 

3. Uppdraget ska redovisas i samband med budgetförutsättning 2017. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fick av Kommunfullmäktige i budgetbeslutet 2014 i uppdrag att kardägga 
vilka kulturarv som finns i kommunen samt av ansvaret för drift och underhåll ligger i 
dagsläget. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2015-06-17, § 7:17. 
- Kommunkansliets tjänsteudåtande daterat 2015-06-09. 
- Utdrag ur Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-03-12, § 2:7. 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2015-02-25. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall dl1 arbetsutskottets besluts förslag innebärande att 
1. Notera kardäggningen av kulturarv i Österåkers kommun till protokollet. 
2. Uppdra ull förvaltningen att återkomma med förslag om reglering av ansvar för drift och 
underhåll avseende Österåkers kommuns kulturarv. 
3. Uppdraget ska redovisas i samband med budgetförutsättning 2016. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg till beslutspunkten ett innebärande "samt notera att 
listan kan komma att kompletteras.". 

Mathias Lindow (FP) yrkar på en ändring i beslutssats tre innebärande att . .2016." ersätts 
med "...2017". 

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

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-08-24 

Forts. KS § 10:28 

Expedieras 
- Kultur- och fritids förvaltningen 
- Kansliet 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-06-09 
Dnr KS 2013/0401 

Kartläggning av kulturarv i Österåkers kommun samt fråga om ansvar 
för drift och underhåll av kulturarvet 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fick av Kommunfullmäktige i budgetbeslutet 2014 i uppdrag att kartlägga vilka 
kulturarv som finns i kommunen samt av ansvaret för drift och underhåll ligger i dagsläget. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Notera kartläggningen av kulturarv i Österåkers kommun till protokollet. 

2. Uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag om reglering av ansvar för drift och 
underhåll avseende Österåkers kommuns kulturarv. 

3. Uppdraget ska redovisas i samband för budget 2016. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt tjänsteutlåtande Revisionen av reglementen för 2015-
2018 innebar att huvudansvaret för bevarande, vård och lämplig användning av kulturhistoriskt 
intressanta miljöer lades på Kultur- och fritidsförvaltningen. Fortfarande behöver ansvar för 
markåtgärder som röjning och underhåll av fornminnen förtydligas. Erforderliga medel torde följa 
med ansvaret.". 

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

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-03-12, § 2:7. 

Bilagor 
1. Utdrag ur Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-03-12, § 2:7. 
2. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutiåtande daterat 2015-02-25. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

i-Olof Friman 
)mmundirektör 

Peter Freme— 
Kanslichef 
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Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-12 * \ 

KFN § 2:7 Dnr 2015/0014-870 

Kartläggning av kulturarv i Österåkers kommun samt var ansvaret 
för drift och underhåll ligger 

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

Kultur- och fritidsnämnden noterar kartläggningen till protokollet och vidarebefordrar den till 
Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fick av Kommunfullmäktige i budgetbeslutet 2014 i uppdrag att kartlägga 
vilka kulturarv som finns i kommunen samt var ansvaret för drift och underhåll ligger i 
dagsläget. 

Beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-02-25. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att: 
Kultur- och fritidsnämnden noterar kardäggningen till protokollet och vidarebefordrar den till 
Kommunstyrelsen 

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

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 

/ 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

.. kil252- z. 
0 Österåker 

Kultur» och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 

Datum 2015-02-25 
Dnr KFNI5 2015/0014 

Kartläggning av kulturarv i Österåkers kommun samt var ansvaret för 
drift och underhåll ligger 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fick av Kommunfullmäktige i budgetbeslutet 2014 i uppdrag att kardägga vilka 
kulturarv som finns i kommunen samt var ansvaret för drift och underhåll ligger i dagsläget. 

Beslutsförslag 
Kultur- och fritidsnämnden beslutat 
Kultur- och fritidsnämnden noterar kardäggningen till protokollet och vidarebefordrar den till 
Kommunstyrelsen. 

Befintliga kartläggningar av kulturarv s Österåkers kommun 

Genomförda kardäggningar av kulturarv/kulturmiljöer i Österåkers kommun från 1986: 

@ 1986 Inventering av och skötselplan för 9 st fornminnen i centrala Åkersberga (RAA 
431,433, 421-425, 460, 69,70,129,131,114, 133, 105,401, 139-142.) "Urvalet av de 
fornlämningsområden som bedömts möjliga för kommunen att sköta har gjorts i samråd 
med Österåkers kommun och Stockholms läns museum". Vårdåtgärderna bygger till stor del 
på att områdena betas. 

® 1998 Kulturmiljöprogram godkänt av kommunfullmäktige i Österåkers kommun 1998-0216. 
Kulturmiljöprogrammet omfattar 50 kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Dessa presenteras 
också i boken "I Roslagen. Kulturhistoriska miljöer i Österåker". Boken utarbetades under 
åren 1996-97 på uppdrag av kommunens kultur- och utbildningsnämnd av projekdedare och 
huvud författare Gabriele Prenzlau-Enander vid Stockholms läns museum. Den beskriver i 
text och bild Österåkers historia och femdo utvalda miljöer från slott till torp. Till var och en 
av dessa femdo utvalda miljöer hör en värdering, som är en sammanfattning av det unika för 
respekdve miljö i såväl en lokal som en nadonell kontext. 1998 års Kulturmiljöprogram 
ersatte ett ddigare från 1982. 

® 2008 Inventering av samtliga fornlämningar belägna i centrala Åkersberga. Utfördes av 
Taggen AB, beställd av BN genom landskapsarkitekt Gisela Holmgren, SBF (då 
Exploatering/Teknik/Mät). Resulterade i 90 objekt. I uppdraget ingick att ta fram en 
sköteselplan för dessa. 

® 2008 Kulturmiljöprogram för Svinninge. Redovisar områdets bebyggelseutveckling. 
Förldarar och redovisar vad i bebyggelsemiljöerna som bär det kulturhistoriska värdet. 
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Tjänsteutlåtande 
Österåker 

Vägledning vid detaljplanearbete och plan- och byggfrågor så att området och bebyggelsens 
kulturhistoriska värden skall kunna tas tillvara på ett varsamt sätt 

a 2008 Arbetet med Grönplan för Österåker (2008-2009) berör också kommunens 
kulturmiljöer och föreslår två olika klassifikationer: Känslighetsklass A respektive 
Känslighetsklass B. Det kan vara intressant med en korsläsning av denna listning och 
Kulturmiljöprogrammet från 1998 vid ett fortsatt arbete med prioriteringar av vård av 
kulturmiljöer i kommunen. 

® 2012 "Underhålls- och åtgärdsprogram "för Österåkers hembygdsförenings fastigheter samt 
för delar av Ljusterö hembygdsförenings fastigheter. Dessa program upprättades 2012 av 
Stockholms länsmuseum på uppdrag av respektive hembygdsförening. Ger en aktuell status 
över byggnadernas skick. 

Aktuell terminologi 
Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, 
konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv- och föremålssamlingar samt kulturmiljöer och 
kulturlandskap som överförs från generation till generation. Kulturmiljö avser den av människan 
påverkade fysiska miljön. Det kan gälla alltifrån enskilda objekt till stora landskapsavsnitt. 
Kulturmiljön är en del av kulturarvet. Se t ex http://www.raa.se/kulturarvet/ 

Denna utredning priorieterar kommunens kulturmiljöer, även om ÖHF:s husvilla samling av 
jordbruksredskap (deras fd Jordbruksmuseum) kan betraktas som ett kulturarv i kommunen. 

Fornlämningar avser gravhögar, ruiner, boplatser mm - uppförda före 1850 och nu övergivna -
och är skyddade enligt Kulturmiljölagen (1988:950). Riksantikvarieämbetet verkar för att 
fornlämningar och andra historiska spår i landskapet skyddas och vårdas på bästa sätt. 
Fornlämningar med en lokalisering som förstärker förståelsen eller upplevelsen av olika historiska 
strukturer eller tidsskeden har en särskild betydelse. De kända fornlämningarna finns registrerade i 
fornminnesregistret som är tillgängligt genom Fornsök., www.raa.se 

På kommunal mark ansvarar kommunen för de insatser som krävs för att säkra fornminnenas 
framtid. För fornminen på privat mark ansvarar respektive markägare själv. Här har dock 
kommunen ett allmänt ansvar, om det sker skadegörelse på fornminnet som kommunen iakttar eller 
får vetskap om skall det anmälas till Länsstyrelsen. 

Byggnadsminne. Vissa byggnader anses ha ett så stort värde att det är en nationell angelägenhet att 
de bevaras för framtiden. Dessa byggnader skyddas genom Kulturmiljölagen. Hit hör våra 
byggnadsminnen och de flesta kyrkorna. Länsstyrelsen handlägger frågor som rör dessa byggnader. 

Österåkers kommun har fyra byggnadsminnen: Wasatornet på Rydboholms slott, Stora Säby, 
Marums gård på Ljusterö samt stora och lilla smedjan på Vira bruk, www.lansstyrelsen.se 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kulturvärde/K-märkning. De flesta kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i landet skyddas på 
kommunal nivå, genom plan- och bygglagen. Till denna kategori hör flertalet av de byggnader som i 
dagligt tal kallar k-märkta. Om byggnaden ligger inom detaljplanelagt område kan speciella 
bestämmelser föras in i den detaljplan som gäller för fastigheten. Bestämmelserna kan reglera att 
byggnadens användning ska anpassas till kulturvärdet (Q). Byggnaden kan även omfattas av 
skyddsbestämmelser (q) eller varsamhetsbestämmelser (k) som anger vad i byggnaden som ska 
bevaras och hur underhåll och förändringar får utföras. Utanför detaljplanelagt område kan 
kulturmiljövärden ibland regleras i särskilda områdesbestämmelser. 

På kommunal nivå finns också kulturmiljövårdsprogram där kommunens kulturmiljöer presenteras. 
Kulturmiljövårdsprogrammen baseras på inventeringar av bebyggelsen där de kulturhistoriska 
värdena bedömts och klassificerats. Att bebyggelse pekats ut som kulturhistoriskt värdefull på detta 
sätt innebär inget automatiskt skydd. Plan- och bygglagen innehåller dock generella bestämmelser 
om hur kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska hanteras. 
http: / / www.lansstvrelsen.se/stockholm/Sv/samhaUsplanering-och-kulturmiljo/skvddad-
bebvggelse/k-markt/Pages/default.aspx 

Kulturarv och kulturmiljövård våra i reglementen mandatperioden 2015-2018 
Innan revision av reglementen genomfördes i december 2014 var det övergripande ansvaret för 
kulturmiljö frågor ej definierat. De reviderade reglementena gör gällande att: 

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde §1 /.. ./Allmän kulturell verksamhet innefattande bl.a. 
verksamhet i hembygds- och fornminnesvård. 

Kultur- och fritidsnämndens uppgifter §2 / .. ./Ansvara för kulturmiljöfrågor som rör bevarande, 
vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt och/eller 
estetiskt värde. 

Byggnadsnämndens ansvarsområde §1/... / Genom sin fackkompetens inom det byggtekniska 
området, i frågor som rör kulturmiljön stödja bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde. 

Kulturmiljövård i praktiken hos SBF och KUF/KFF innan revision av reglemente 

SamhäUsbyggnadsförvaltningen(SBF) 
Från SBF påpekas en otydligheten i uppdraget/ansvaret för att vårda fornminnen och övriga 
kulturmiljöer. Enheten saknar personal med arkeologisk och/eller antikvarisk kompetens och det 
har funnits en tendens att frågor om fornminnes- och kulturmiljövård vandrat "utan uppdrag" 
mellan tjänstemän på förvaltningen. Under 2013 fick tjänstemännen instruktionen att dirigera alla 
frågorna om kulturmiljövård till KUF, då ledningen menade detta inte var SBFs uppdrag. 
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Tjänsteutlåtande 
Österåker 

Tidigare har kommunens landskapsarkitekt haft en budgetpost för fornvård. Detta möjliggjorde bl a 
inventeringsuppdraget till Taggen AB 2008. Då valde man att prioritera att inventera 
fornlämningarna i tätorten Åkersberga. Här bor flest människor och resultatet kan komma många till 
del. De 90 fornlämningarna som då inventerades fanns alla registrerade i Fornsök på RAÄ. 

Då inventeringen var klar ombads ÖHF, Österåkers hembygds- och fornminnesförening, ge förslag 
på vilka av de undersökta områden som skulle prioriteras för vård. Vårdinsatserna bestod av en 
röjning som frilade fornlämningen. I vissa fall även bänkar och informationsskyltar. Den initiala 
röjningen av ett område som tidigare inte vårdats är ganska kostsam, 80 000-100 000 kr per område. 
Ett område kan då omfatta flera fornlämningar. Den påföljande skötseln, som utförs vart eller 
vartannat år, är betydligt billigare. Exempelvis kan röjt sly lämnas kvar. Insatser enligt skötselplanen 
gjordes under 2009- 2013, en per år. Sedan avstannade verksamheten då SBF menade sig sakna 
uppdrag för fornvård. 

Följande fornlämningar omfattades av insatserna 2009-2013: 
Fornminne 139:1-142:2 (Skånsta) 
Fornminne 105:1 (Ekbacken) 
Fornminne 106:1 (Kvarnberget) 
Fornminne 114 (Hackstavägen) 
Fornminne 131:1 (Röllingby backar) 
Skötseln av fornlämningar har ibland sammanfallit med skötseln av grön- och rekreationsområden. 
Fornlämningar i tätorten är potentiella rekreationsområden. Så vårdas till exempel tre kulturmiljöer i 
kommunen som en "parkåtgärd": 

- Tunaborgen: Röjning av vallen (parkåtgärd) Ängen klipps av vägföreningen 

- Ekbacken. Skötsel av mark, planteringar, röjning av sly bland ekarna. Parkåtgärd. Årlig skötsel. 

- Kuckubacken röjs vartannat år. Parkåtgärd 

SBF har också ett konto för Skogsvård och fornminnen. Här tas kostnader för att underhålla redan 
röjda områden. SBF har entreprenörer som är specialiserade på vård av naturskog. Underhållet görs 
årligen eller vartannat år. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen (KUF)/Kultur och fritidsförvaltningen (KFF) 

2010 skapades budgetposten kulturmiljövård i KUF. Denna omfattade först endast ett bidrag på 
50 000 kr till Stiftelsen Wira bruk. Detta bidrag har KUN betalat sedan 2007 utifrån ett beslut i KS. 

2011 och 2012 var posten något högre, ca 80 000 kr. 

2013fick KUN extra medel till två satsningar inom kulturmiljövård: 

- Länsmansgården: KUN ger treårigt bidrag avseende renoveringen av Länsmansgården. 200 000 

kr/år, 2013-2015. 

- Tunaborgen: 150 000 kr till ÖHF för att påbörja arbete med ett tillgängliggörande av Tunaborgen. 
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Tjänsteutlåtande 
)steråker 

Kulturmiljöer med Österåkers kommun som ägare 

Fastigheter 

Tingshuset på Norrö köptes av kommunen år 2009. Hyresgästen, ÖHF, följde med. Dock 
upprättades inget nytt avtal. ÖHF hänvisar till ett muntligt avtal i samband med ägarbyte där 
kommunen uppges ha åtagit sig att stå för yttre underhåll a v fastigheten och ÖHF för det inre 
underhållet. ÖHF tycker inte kommunen tar sitt ansvar för den yttre miljön. Behovet av yttre 
underhåll är stort. Kommunen menar att det gamla avtalet mellan ÖHF och den tidigare ägaren 
fortfarande gäller. Då hade enligt uppgift ÖHF ansvar för allt underhåll av byggnaden och noggrann 
skötsel av grönytor etc. 

Slussvaktarbostaden vid Åkers Kanal. Huset i stort behov av renovering. Huset är kulturhistoriskt 
värdefull sett till sin kontext, då Åkers Kanal inklusive Slussvaktarbostaden i Kulturmiljöprogrammet 
lyfts som en miljö av riksintresse. 

Övriga centrala områden 

Ekbacken: kommunen äger marken men ej byggnaderna. SBF ansvarar för drift och underhåll av 
utomhusmiljön. Marken upplåts till ÖHF utan ersättning. ÖHF äger och förvaltar uppförda 
byggnader samt dansbana och scen. ÖHF ansvar drift och underhåll. Avtalet gäller tom 2017.12.31 

Tunaborgen: ligger på kommunens mark, liksom flera av de fornlämningar som inventerades och 
försågs med skylt 1986. 

Outforskade områden 

I inledningen till "I Roslagen" påminner författaren om vilka luckor som då alltjämt fanns vad det 
gäller kunskap om kommunens kulturarv. I korthet: 

- Stenåldern i Österåkers kommun är till stora delar outforskad. 

- Fornminnesinventering på skärgårdsöarna är bristfällig 

- Byggnadsinventering saknas för Ålgö, Mjölkö, Betsö, Fåglarö, St Timrarö,Vättersö, Åpplarö, Edö, 
Örsö samt flera mindre öar. 

- Fördjupad kunskap om hur det moderna Österåker växte fram. Exempelvis egnahemsrörelsen 
betydelse och sommarbebyggelsen i skärgården och utefter fastlandet. Vi har också dålig kännedom 
om Åkersbergas framväxt under 1900-talet. 

Förvaltningens slutsatser 

- Revisionen av reglementen för 2015-2018 innebar att huvudansvaret för bevarande, vård och 
lämplig användning av kulturhistoriskt intressanta miljöer lades på Kultur- och fritidsförvaltningen. 
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Fortfarande behöver ansvar för markåtgärder som röjning och underhåll av fornminnen förtydligas. 
Erforderliga medel torde följa med ansvaret. 

- Kommunen måste säkra tillgång til1 adekvat kompetens då prioriteringar av insatser skall göras: 
arkeologisk, bebyggelseantikvarisk, etnologisk- etc. 

- Helst skulle det finnas minst ett välskött och uppskyltat fornminnesområde i varje stadsdel inom 
Åkersberga. Detta för att visa kommunens historia och klargöra den för invånarna, besökande 
turister och inte minst för de uppväxande generationerna då många områden ligger nära 
kommunens skolor. Övriga områden med fornminnen bör få viss regelbunden skötsel för att 
garantera deras framtid och för att synliggöra fornminnena i landskapsbilden för de närboende. 

- Gå vidare med grundröjning av fornlämningarna i centrala Åkersberga utifrån den 
prioriteringordning som ÖHF gjort. Här har redan lagts ned mycket tid och pengar. Det vore 
oekonomiskt om det avstannade. Kostnad röjning av engångskaraktär beräknas av SBF till ca 
100 000 la/område. 

- Produktion av nya skyltar samt renovering av befintliga. Detta är ett mycket eftersatt området. 
Kostnad 50 0000 - 200 000 kr. 

- Riktad insats på Tunaborgen med målet att tillgängliggöra den unika byggnaden som idag är 
anonym och sluten.. Länsstyrelsen har beställt georadarundersökning av området runt borgen för att 
inhämta mer informadon om förmodade bebyggelse runt kärntornet. Inleds okt 2014. Nya fakta bör 
ligga till grund för vilka insatser som planeras. Insatserna bör beaktas i budget 2016-2020. 

- Prioritera ett antal miljöer i kommunen dit insatser riktas de kommande åren. Insatserna skall 
omfatta vård och tillgärigliggörande. Här måste kommunen samla in synpunkter från Stockholms 
länsmuseum, Länsstyrelsen men också lokala hembygdsföreningar. Exempelvis på områden att 
prioritera är Åkers kanal och miljöerna runtom, Ekbacken som hembygdspark och festplats. Någon 
skärgårdsmijö, Wira bruk, Tunaborgen etc,. 

Föreslagna behov och åtgärder bör beaktas i 2016 års budget. 

Bilaga 

1. Lista över Kulturarv i Österåkers kommun, 2014-01-21 

irgit Lindholm 

Tf Kulturchef Förvaltningschef 
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Kulturarv i Österåkers kommun 
Siffra 1-50 inom parentes (x) anger nummer i Österåkers kommuns Kulturmiljöprogram från 1998 . 

Beteckning RAA xxx är nummer i Fornsök. Korrekt beteckning är "Österåker xxx:l" 

Gul markering betyder i vårdplanen sedan 1986. Där finns skyltar uppsatta, samtliga i behov av renovering. 

Forn- och medeltid 

Inom Österåkers kommun finns ca 800 kända fornminnen varav ca 146 stycken ligger inom det område som inventerades 2008. 

Byggnad, miljö RAA Kategori Vem äger Ansvar drift Kommentarer 
Asphagen 
Österåkers kyrka (12) 

431:1 Grav fält Gravfält, troliga rester kistbegravningar 
Skötselplan sedan 1986 

Klockarhagen 
Österåkers kyrka (12) 

433:1 
469:1 
196:2 
432:1 

Grav fält J ärnåldersgravfält 
Kommunens näst största 
Skötselplan sedan 1986 

Smedby (13) ink 
Kuckubacken 

421-425 
460 

Gravfält Skötselplan sedan 1986 

Röllingby backar 69,70, 
129, 131 

Gravfält Kommunen SBF. 
Får håller efter växtligheten. 
Regelbunden kompletterande 
slyröjning. 

Skötselplan sedan 1986 
"Detta område är en bra förebild för 
skötseln av andra centrala större områden 
för fornminnen" skriver Taggen 2008 
Ny genomgång 2009-2012 

Häcks tavägen 114 Gravfält Skötselplan sedan 1986 
Ny genomgång 2009-2012 

Ekbacken 105 Gravfält Kommunen SBF. Parkåtgärd Skötselplan sedan 1986 
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järnålder Ny genomgång 2009-2012 
Rösena vid Sjökarby, Spånlöt 
(15) 

401 Röse 
Bronsålder 

Kommunens största bronsåldersröse 
Skötselplan sedan 1986 

Skånsta 139-142, Skötselplan sedan 1986 
Ny genomgång 2009-2012 

Kvarnberget 106 Gravfält Ny genomgång 2009-2012 
Tråsättra 133 Stensättning 
Åkar-Pelie 104 Kommunen SBF. Parkåtgärd 
Tunaborgen (23) 53 Borgruin Kommunens 

mark 
SBF röjer vallen. Parkåtgärd 
Vägföreningen klipper gräset på 
ängen 

Skötselplan sedan 1997. Tuna borgruin är en 
av de få medeltida borgruinerna i 
Stockholmstrakten. 

Väs bygrav fal tet, 
Roslags-Kulla (34) 

Gravfält J ärnåldersgravfalt 
Kommunens största, ca 125 gravar 

Gottsundaborgen (6) Fornborg En av kommunens två bevarade fomborgar. 
Ej undersökt 

Knaborg (26) 241:1 Fornborg Privat En av kommunens två bevarade fomborgar. 
Välbevarad. Ej undersökt 

Bo-Taborg (27) Gravfält 
Yngre järnålder 
Medeltid 

Gravfalt från yngre järnålder 
Lämningar från medeltid- dels en 
borglämning, dels ryggade åkrar. 
Taborg var sätesgård under medeltid. 

Runstenen vid Stavs äng (36) 3,4,5 Runsten Privat Kommunens vackraste runsten på sin 
ursprungliga plats 

Mörtsunda (43) Gravfålt J ärnåldersgravfalt 
Osby Mellangård (44) Gravfält Gravfält från järnåldern — Ljusterös 

gravrikaste område 
Husby Johannelund (4) Delvis OK Gravfålt 

Österåkers bäst bevarade bymiljö. By med 
förhistoriska anor 
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Fornminnen i centrala Åkersberga inventerade 2008 av Taggen AB på uppdrag av kommunen 
'Delområde Österskär" 53:1, 53:2 

54:1 
55:1 
74:1 
97:1 
124 1 
122 1 
123 1 
124 1 
260 1 
468 1 
330 1 
468 1 
496 1 
133 1-
135 1 
102 1 
103 1 
69-70:1 
71:1 
72-74:1 
88:1 
95:1 
101:1 
104-107:1 
109 1 
113 1 
114 1 
115-120:1 
121 -124:1 
125:1 
126:1-3 
127:1-
127:3 
128:1-3 

Tunaborgen 

'Delområde Margretelund' 

"Delområdet Centrala 
Åkersberga" 
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129:1 
243-246:1 
480:1 

"Delområde Smedby" 69-71:1 
88 
95 
105-110:1 
114 
119 
125-132 
150-151:1 
190:2 
242-246 
256-257:1 
262 
401-412 
415-416 
420 
421-427:1 
431:1 
428 
-433:1 
436:1 
437:1-2 
438:1 
456:1 
457-460 
469:1 
480 
495:1 

"Delområde Skånsta" 71:1 
78:1 
117:1 
119:1 
136-148 
157 
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159-166 
191 
194-195 
247-248 
256-257 
331 
401-409 
411 
145-419 
420 
426-427 
429 
463 
467 
487 
489-490 

1500-1920-tal 

Byggnad, miljö Vem äger Ansvar drift Kommentarer 
Östra Ryd — Rydboholms slott 
(1) 

Wasatornet 
Byggnadsminne. 
Området är av 
riksintresse 

Privat Områdets centrala delar av riksintresse. 
Wasatornet, med sina 1500-tals interiörer, ett 
av kommunens byggnadsminnen. 
Rydboholm en av fem sätesgårdar under 
medeltid. 

Svinnmge (3) Privat Sommarbebyggelse i skärgården, typiskt 
sekelskifte 1900. 

Husby Johannelund (4) Privat Österåkers bäst bevarade bymiljö. By med 
förhistoriska anor 

Fredsborg "Falkes" (5) Privat Välbevarat exempel på litet lantbruk från 
1900 tal finansierat med egnahemslån 

Hagbvstugorna (7) OHF OHF Sidokammarstugor från 1700-talet.. 
"Välkänt blickfång" 

Stora Stava (8) Privat Välbevarad mindre herrgård från senare 
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hälften 1700-talet. Läge invid 
Långhundraleden 

Stora Säby (9) Byggnadsminne Privat 1700-tal. Byggnadsminne 

Norrö-Säby (10) Österåkers Kommun 
äger Norrö Tingshus 

ÖK/ÖHF. 
Oenighet om hur 
ansvaret är fördelat 

Norrö Tingshus (uppfört efter 1834) 
Lilla Säby, fd gästgiveri,, Säby Missionshus 

Äkers Kanal — Åkerstorp ('11) Riksintresse Österåkers Kommun 
äger 
Slussvaktarbostaden 
Åkers torp är privatägt 

Åkers kanal är den enda kanalen i 
Stockholms län som bevarat sin karaktär. 
Slussvaktarbostaden. Åkerstorp ett bra 
exempel på tidiga centrumbildningar i 
socknarna för järnvägens ankomst, utmed 
häradsvägen och invid Långhundraleden. 

Stenhagen (12) OHF ÖHF Fd Fattighus samt Lanthandel fr 1800-t 

Smedby (13) Privat Sätesgård med anor från medeltid 
Välbevarat exempel på mindre 
empireherrgård från 1800-talets förra hälft 

Sjökarby Kvisslingby-Gillmyra-
Åbv (14) 

Båtsmanstorp NCC Väl bibehållen landsväg. Här ligger 
kommunens bäst bevarade båtsmanstorp -
nu 2014 nyrenoverat av NCC som letar ny 
ägare åt torpet 

Tuna gård (23) Privat Blev på 1290-talet säteri under biskopsstolen 
i Uppslaa 

Österskär, Prästvägen-
Bergstigen (24) 

God bild av hur bebyggelsen utvecklats i 
Österskär 

Margretelunds slott (25) Privat Byggt 1658, tillbyggt 1897. 

Torpet Smattran (28) Privat fd dagsverkestorp. Förmodligen kommunens 
bäst bevarade torpmiljö. 

Åsättra by (29) Privat Var under 1800-talet ett gammalt 
bygdecentrum. Delvis bevarad äldre karaktär 

Mora-Västanberg (30) Privat Mora gård samt stora och lilla Västanberg. 
Bevarade gårdskaraktärer 
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Dyvik (31) Privat Mangårdsbygnad 1700-tal 

Herrhaga (32) Privat Välberarad jugendvilla i engelsk stil 

Jan Ersgården (32) Roslags-Kulla 
Hembygds förening 

Idag hembygdsgård. Roslags-Kulla 
Hembygdsförening 

Roslagskulla-Ostanå-Mälby (34) Riksintresse Området i Roslagskulla är av riksintresse för 
kulturmiljövården 
Östanå sätesgård medeltid. 

Wira Bruk (35) Riksintresse 
Stora och lilla smedjan är 
byggnadsminne 

Wira bruk. Sveriges främsta vapensmedja 
under 1600-tal. Av riksintresse för 
kulturmiljövården. Stora och lilla smedjan är 
byggnadsminne. 

Brudnäs (37) Privat Sommarvilla fr 1901 ritad av Ragnar Ostberg 
Siarö-Kyrkogårdsön (38) På Siarö västra udde finns kommunens bäst 

bevarade fiskarhemman från 1800-1. Siarö by. 
Siaröfortet 

Gärdsvik-Mellansjö-Åsättra 
(39) 

Väl bevarat kulturlandskap av 
sekelskifteskaraktär. Gravfält från järnålder. 

Hästede (40) Väderkvarn Den enda bevarade väderkvarnen i österåker 
Västra Lagnö (41) Privat Sommarvillor 1900-talets början. Pensionat 

Roslagens pärla välbevarade byggnader med 
tidstypiska exteriörer 

Östra Lagnö (42) Privat Skärgärdsbyn Östra Lagnö är ullsammans 
med byarna på Ingmars och Husarö 
kommunens bäst bevarade skärgårdsbyar. 

Mörtsunda (43) Privat Mindre gård. Järnåldergravfält som belägger 
gårdens förhistoriska ursprung 

Osby Mellangård (44) Privat En av kommunens bäst bevarade parstugor. 
Gravfält från järnåldern — Ljusterös 
gravrikaste område 

Laggarsvik (45) Privat Det bäst bevarade området med en samlad 
bebyggelse från den tid dåLjusterö 
sexploaterades som mest, 1910- och 1920-tal. 

Bolby (46) Privat Välbevarad bymiljö från 1800.talet 
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Marum (47) Byggnadsmmnc Högborgerlig herrgård från 1700-tal i 
skärgården med småbrutet åkerlandskap. 
Byggnadsminne 

Betelkapellet i Lillström (48) Välbevarad frikyrkobyggnad 

Hummelmora (49) Skärgårdsby med karaktär i behåll 

Ingmarsö-Husarö (50) Riksintresse Hela området är av riksintresse för 
kulturmiljövården. Byarna på Ingmarsö och 
Husarö är skärgårdsbyar som har sin 
sekelskifteskaraktär i väl behåll. 

Brotta skärgårdsjordbruk Kulturreservat Länets första kulturreservat. Marker, 
byggnader och ett traditionellt jordbruk 
skapar tillsammans en värdefull 
kulturhistorisk helhetsmiljö 

Det moderna Österåker: 1920-tal och senare 

Byggnad, miljö Kategori Vem äger Ansvar drift Kommentarer 
Skåvsjöholm (2) God 1960-talsarkitektur 
Storängsvägen 12-19 (16) Välbevarade hyreshusmiljö från 1950-talet med 

sin ursprungliga exteriör i behåll. 
Länsmansvägen (17) Typisk villabebyggelse från 30-40-tal 
Bergaskolan och kyrkligt 
centrum (18) 

Goda exempel på offentligt byggande från 40-
tal till 70 tal 

Malva- och Vallmovägen (19) Välbevarat grupphusområde från 1960-talet 
Montaget (20) Österåkers första radhusområde. Frommässigt 

mycket välbevarat 
Västra Banvägen (21) Tidstypiska punkthus tidigt 60-tal. 
Saturnusvägen (22) Radhus 60 tal. Välbevarade i formspråk och 

material. Inspiration från radhusbebyggelse i 
England. 

Siarö-Kyrkogårdsön (38) SFV SFV Siaröfortet 
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Arkiv- och föremålssamlingar mm i Österåkers kommun 

Samlingar Ägare Kommentar 
Roslagssamlingen Österåkers Bibliotek 
OHF: fotoarkiv, arkiv, skolmuseum, föremål 
Fd ] ordbruksmuseet 

OHF Jordbrukssamlingen saknar lokal 

Ljusterö Hembygdsförenings arkiv Ljusterö Hembygdsförening 
Kommunens konstsamling OK Ca 1 100 verk 

Hembygdsföreningar och museer i kommunen: 

Österåkers hembygds- och fornminnesförening ( Ö H F). Driver hembygdsparken Ekbacken. Övriga fastigheter finns i listan ovan 

Ljusterö hembygdsförening. Driver bland annat Hembygdmuseum, båt- och fiskemuseum i Mellansjö. 

Roslags Kulla hembygdsförening. Driver Jan Ersgården (32) 

Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening. Samlingar beskriver lotsningen och skärgårdslivets historia 

Ingmarsö-Brottö hembygdsmuseum 

Björklidens gårdsmuseum, Ljusterö. Privat museum. Visar skärgårdsliv. Teleteknisk utställning, Biograf. 

Ljusterö konstmuseum. Utställningsverksamhet. Egen samling. 

Österåkers konsthall, Länsmansgården. Inga egna samlingar 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2014-12-15 

Forts. KF $ 9:31 

33. Kommunstyrelsen får uppdrag i 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 2017-2018". Rapporten ska redovisa genomförda förändringar och 
framtida planerade förändringar. 

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. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppmärksamma kulturella 
jgnader genom skyltar i samråd med Kultur- och fritidsnämnden. 

40. Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera/revidera kommunens 
cykelplan. 

41. Kommunstyrelsens får i uppdrag att förnya/revide ra 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. 
Forts, nästa sida 

Justerandet signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Öste rå kil | 
Sammanträdesprotokoll för Socialnämnden 2015-08-27 

SN § 8:6 Dnr. SN 2015/0027-739 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per 2015-06-30 från 
Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

1. Anteckna rapporten till protokollet. 
2. Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och revisorerna. 

Sammanfattning 
Kommunerna har skyldighet enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) att till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) och till revisorerna rapportera gynnande beslut, enligt 4 kap 1 § SoL, 
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialnämnden ska även till 
Kommunfullmäktige lämna statistikrapport över hur många gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 

Det fanns ett ej verkställt beslut per den 30 juni 2015 avseende kontaktperson till en ungdom. 

Beslutsunderlag 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-08-11. 

Förslag till beslut 
Christina Funhammar (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att Socialnämnden 
antecknar rapporten till protokollet samt överlämnar denna till Kommunfullmäktige och 
revisorerna. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Socialnämnden beslutar enligt Christina Funhammars (M) yrkande 
och finner att sa är fallet. 

Expedieras 
- Kommunfullmäktige 

Revisorerna 
Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Socialförvaltningen Till Socialnämnden 
Datum 2015-08-11 > , 
Dnr SN 2015/0027-739 (V) 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per 2015-06-30 från 
Socialnämnden 

Beslutsförslag 
Socialnämndens beslut 
1. anteckna rapporten till protokollet. 
2. överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och revisorerna. 

Bakgrund 
Kommunerna har skyldighet enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) att till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) och till revisorerna rapportera gynnande beslut, enligt 4 kap 1 § SoL, som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

Socialnämnden ska även till Kommunfullmäktige lämna statistikrapport över hur många gynnande 
beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 

Förvaltningens slutsatser 
Det fanns ett ej verkställt beslut per den 30 juni 2015 avseende kontaktperson till en ungdom. 

Anne Simmasgård 
Socialchef 

Expedieras 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Akt 
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0 Österåke 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2015-08-25 

VON § 7:6 Dnr. VON 2015/0025-739 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per 
2015-06-30 från Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Anteckna rapporten till protokollet. 
2. Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och revisorerna. 

Sammanfattning 
Kommunen har skyldighet enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) och enligt 28 f § lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) och revisorerna rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. Vård- och omsorgsnämnden ska även lämna statistikrapport till 
Kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som 
inte verkställts inom tre månader från dagen för gynnande beslut. 

Det fanns 28 ej verkställda beslut enligt SoL och 22 ej verkställda beslut enligt LSS att 
rapportera per den 30 juni 2015. 

Beslutsunderlag 
- Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-08-12. 

Förslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att Vård- och 
omsorgsnämnden antecknar rapporten till protokollet samt överlämnar denna till 
Kommunfullmäktige och revisorerna. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommunfullmäktige 
- Revisorerna 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

Q Österåker 

Socialförvaltningen Till Vård- och omsorgsnämnden 

Datum 2015-08-12 
Dnr VON 2^476046-739 

2-QkST l<JQ2-S 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2015-06-30 från 
Vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning 
Rapporten avser äldreomsorg enligt SoL och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt 
SoL och LSS. 

Beslutsförslag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
1. Anteckna rapporten till protokollet. 
2. Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige och revisorerna. 

Bakgrund 
Kommunen har skyldighet enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) och enligt 28 f § lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och 
revisorerna rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 

Vård- och omsorgsnämnden ska även lämna statistikrapport till Kommunfullmäktige över hur 
många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från 
dagen för gynnande beslut. 

Förvaltningens slutsatser 
SoL 
Det fanns tjugoåtta ej verkställda beslut enligt SoL att rapportera den 30 juni 2015. 
- Tjugofyra beslut avser särskilt boende: Tolv beslut har verkställts under andra kvartalet. 
Tio personer har tackat nej till erbjuden lägenhet. Sjutton personer har haft andra insatser i väntan 
på verkställighet. Sex personer har återtagit ansökan. 

- Ett beslut avser utökning av korttidsboende/växelvård, personen har tackat nej till erbjudande. 
Ett beslut avser trygghetslarm, personen har tackat nej till erbjudande. 

- Ett beslut avser dagverksamhet, personen har återtagit ansökan. 
- Ett beslut avser kontaktperson, personen har återtagit ansökan. 

LSS 
Det fanns tjugotvå ej verkställda beslut enligt LSS att rapportera den 30 juni 2015. 

Femton beslut avser bostad med särskild service för vuxna: Sex personer väljer att vänta tills 
Hanterverkaren öppnar i december, fem personer har tackat nej till erbjuden lägenhet. 
För övriga har ingen ledig bostad kunnat erbjudas. Två personer väntar på särskilt anpassad bostad. 

- Tre beslut avser korttidsvistelse, två har valt att tacka nej till erbjudande, en väntar på utökning. 

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

Sida I av 2 



0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Ett beslut avser kontaktperson: beslutet har verkställts under andra kvartalet. 
- Ett beslut om ledsagarservice, beslutet har verkställts under andra kvartalet. 
- Två avbrott i verkställighet av insatsen kontaktperson, svårighet att rekrytera nya kontaktpersoner 

som matchar den enskildes behov. 

Kommunfullmäktige 
Revisorerna 

CjCZyér»/? cl?— 
Sigoritt Sundling Anne Simmasgård Sigoritt Sundling 

Socialchef Enhetschef 

Expedieras 
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Minnesanteckningar förda vid möte med KF:s gruppledare 
samt KF:s presidium. 

Tid: Måndagen den 31 augusti 2015 kl. 19:00 - 19:45 

Övriga närvarande: 
Stina Nilsson, Kommunfullmäktiges sekreterare 

1. Mötets öppnande 
Johan Boström hälsar mötesdeltagarna välkomna. 

2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkänns med övrig punkt innebärande information om val till Attunda 
Tingsrätt för perioden 2016-01-01 - 2019-12-31. 

3. Frågan om eventuell allmänpolitisk debatt den 12:e oktober 2015 
Johan Boström meddelar att Kommunfullmäktige beslutat att allmänpolitisk debatt ej ska 
hållas under första tertialet år 2015 på sammanträdet 2015-03-16/2015-03-18. Därtill 
beslutades att fråga om allmänpolitisk debatt ska hållas vid annan tidpunkt under år 2015, 
exempelvis den 12 oktober, skulle avhandlas vid ett kommande gruppledarmöte. 

Johan Boström föreslår att allmänpolitisk debatt för år 2015 inte ska äga rum och att det 
föreslagna datumet av den 12 oktober, därmed inte ska tas i anspråk. Partierna avger sina 
åsikter och diskuterar olika alternativa eller kompletterande aktiviteter till en eventuell 
allmänpolitisk debatt. Åsikter framkommer om att en eventuell allmänpolitisk debatt bör 
uppehålla sig kring endast 1 eller 2 ämnen samt att tiden för debatten bör förkortas så att 
inte pågå ända fram till kl. 23.00. Därtill framförs åsikter om att en eventuell 
allmänpolitisk debatt ska ta upp ämnen som medborgarna själva vill höra mer kring, och 
där medborgarna ska kunna inkomma med frågor inför debatten. Johan Boström påtalar 
att sådan förfrågan gentemot medborgarna, inte hinns med år 2015 men att olika sätt att 
hantera eventuella allmänpolitiska debatter för kommande år samt förslag på 
aktivitet/närvaroinsats kommer att bli föremål för diskussion på gruppledarmöten 

Plats: Ruggen, Alceahuset i Akersberga 

Närvarande: 
Johan Boström (M) l:e vice ordf. 
Michaela Fletcher (M) 
Mathias Lindow (FP) adj. 
Michaela Haga (C) 
Arne Ekstrand (KD) 
Maria Ullenius (ÖP) 

Margareta Olin (S) 2:e vice ordf. 
Rosita Olsson Palmberg (S) 
Björn Molin (RP) 
Heidi Stapf Ekström(MP) 
Francisco Contreras (V) 
Peter Wihlner(SD) 
Marie Wengse (SÖ) 

framgent. 



Österåker 
Samtliga partier tycker att det är angeläget att upprätthålla en kommunikation med 
kommunens medborgare i aktuella och viktiga frågor. Michaela Fletcher påtalar att arbetet 
med den kommande översiktsplanen är en sådan fråga, och där medborgarnas åsikter-
efterfrågas och kommer att efterfrågas under 2015 av samhällsbyggnadsförvaltningen 
genom olika aktiviteter, bland annat i lokalen "Information Österåker" i Åkersberga 
centrum och i kommunens skolor. Det föreslås att partiföreträdare kan delta genom att 
närvara för att inhämta medborgarnas synpunkter i lokalen "Information Österåker" i 
Åkersberga centrum under helgen den 10-11 oktober. Gruppledarna ombeds återkomma 
till Kommunfullmäktiges sekreterare Stina Nilsson huruvida man kan närvara från 
respektive parti samt vem som väntas närvara, för ytterligare planering. 

Johan Boström konstaterar avslutningsvis att oenighet råder i frågan om allmänpolitisk 
debatt ska hållas för år 2015 eller ej. Johan Boström frågar gruppledarna om hans förslag 
att inte hålla en allmänpolitisk debatt för år 2015, trots oenigheten kan bli gruppledarnas 
gemensamma beslut och finner att gruppledarna, mot bakgrund av vad som har 
diskuterats, godkänner detta förslag. 

4. Eventuell revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning 
Johan Boström meddelar att fullmäktiges presidium inte anser att en revidering av 
Kommunfullmäktiges arbetsordning är nödvändig i detta läge. Johan Boström tillfrågar 
gruppledarna om de anser att arbetsordningen bör revideras i något avseende, och finner 
att så inte är fallet. Revidering kan därmed avvaktas med. 

5. Nästa gruppledarmöte 
Nästa gruppledarmöte kallas till vid behov. 

6. Information om val till Attunda Tingsrätt 2016-01-01 - 2019-12-31 
Johan Boström presenterar information angående val av nämndemän till Attunda 
Tingsrätt för perioden 2016-01-01-2019-12-31. Antalet nämndemän har utökats från 17 
till 21, och valet kommer att genomföras på Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 
september, för att Attunda ska få uppgifterna tillhanda i tid. Antal nämndemän enligt 
sammanräkning mellan samverkansgrupperna ser ut som följer: 
Alliansen i Österåker 11 

Johan Boström konstaterar att nomineringarna ska skickas in till Kommunfullmäktiges 
sekreterare Stina Nilsson för sammanställning till Valberedningens ordförande. 

7. Mötets avslutande 
Gruppledarmötet avslutas ld. 19.45. 

(S) + (MP) 
(RP) + (V) + (SÖ) 
(SD) 

7 
3 
0 

Vidimeras 

Johan Boström (M) 
Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande 

Stina Nilsson 
Kommunfullmäktiges sekreterare 
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Motion till kommunfullmäktige i Österåker. 

Anskaffande av speldatorer för ungdomsverksamhet. 

Vi vill att Österåkers kommun införskaffar 20 st speldatorer med hörlurar, projektor med duk och 
högtalaranläggning samt utrustning för att koppla ihop dessa datorer i ett nätverk. Dessa skall ställas 
upp i någon ändamålsenlig lokal som kommunen tillhandahåller, antingen i egen regi eller att 
kommunen hyr lämplig lokal. 
Bakomliggande tanke är att ge de lite äldre ungdomarna ca 15 år och upp till ca 20 år en plats där 
dom kan skapa ett eget lokalt E-sport lag och möta varandra i olika turneringar, både lokalt och 
regionalt och förhoppningsvis även på riksplan samt träna ihop. 
Tanken är att detta ställe skall vara öppet ganska sent på vardagar. På helger eller skollov så skall 
det med hjälp av volontärer vara möjligt att hålla öppet dygnet runt i vissa fall då tanken är att 
ungdomarna skall kunna turnera mot varandra i ett s.k. LAN-party. 
Vid tävlingar så ska det finnas möjlighet att visa matchen på en skärm med hjälpa av projektor och 
någon person/personer kommenterar matchen. 
E-sport är den absolut snabbast växande sporten och den kommer att dra till sig alla former av 
ungdomar även dom som är svåra att fånga upp med andra fritidsaktiviteter. Detta kommer också ati 
leda till mindre skadegörelse och problem i kommunen. 
Vidare så tror Sverigedemokraterna inte att det kommer att bli några större problem att få tag på 
sponsorer och att denna satsning kommer att ge eko ute i landet hos andra kommuner. 
Den exakta utformningen för verksamheten får man diskutera fram, men denna motion ger grunden 
för en utmärkt ungdomsverksamhet. Vi kan även vidareutveckla denna verksamhet/idé att gälla alla 
kommuninvånare som är intresserade och vill prova på att spela samt lära sig mer. 

Sverigedemokraterna Österåker yrkar därför med hänvisning till ovanslående 

Att - Kommunfullmäktige beslutar om alt införskaffa 20 st speldatorer med tillhörande utrustning 
för att kunna koppla ihop dessa i nätverk och visa matcher, m.m. på storbildsskärm/duk. 

Att - Kommunfullmäktige beslutar om att upplåta lämplig lokal lor ovan nämnda aktivitet. 
Antingen egen lämplig lokal eller hyra lämplig lokal som passar ändamålet. Dessa lokaler skall 
naturligtvis handikappanpassas. 

Sverigedemokraterna Österåker 
i 

- Peter Wjhltfcr 
Jrj? 
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Interpellation från Skolpartiet 2015-04-18 k 

Ts / 
Hon ' 1 / Interpellationen är ställd till Kenneth Netterström, ordf i skolnämnden ^ 

Vilka konkreta insatser planerar ni göra för att höja antalet behöriga pedagoger (både lärare 
och förskollärare) i vår kommun? 
Enligt skollagen får endast den som har legitimation eller har examensbevis som lärare sätta 
betyg från och med 2015. 

Skolinspektionen konstaterade vid tillsyn i februari 2014 att det finns lärare som inte har 
behörighet för den undervisning de bedriver. Verksamheten uppfyller därmed inte 
författningarnas krav. Kommunen fick föreläggande om att brister skulle vara åtgärdade den 
14 augusti 2014. 

De anställs fortfarande obehöriga lärare i Österåkers kommun. 

Enligt kommunens hemsida kan man läsa att andel behöriga lärare skiljer sig åt på olika 
skolor. Det varierar kraftigt mellan olika skolor, lägst är 55.1 % och högst är 100 %. 

Om vi vill ha fler behöriga lärare i vår kommun behöver kommunen ha en plan för hur detta 
arbete ska fortlöpa. Hur gör vi österåker till en attraktiv arbetsgivare? 

Hur gör vi Österåker till en attraktiv arbetsgivare? Hur kan vi få hit fler behöriga lärare? Hur 
kan vi stimulera fler obehöriga lärare att utbilda sig? Jämför man antalet studerande på 
lärarhögskolor med antalet utbildade lärare som går i pension de kommande åren kommer 
andelen utbildade lärare att sjunka ännu mer." 

/Skoloartiet i Österåker 
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Beslutsförslag 

Kommunfullmäktiges presidium Till Kommunfullmäktige 
Datum 2015-08-31 
Dnr KS 2015/0266-100 

Medborgarförslag nr 10/2015 - Förteckning över privata uthyrare av 
bostäder 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2015-08-11 föresläs att kommunen 
upprättar en förteckning över de privatpersoner som hyr ut bostäder på ett organiserat sätt. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 10/2015 godkänns inte och kommer ej att behandlas, med hänvisning till att 
förslaget ej faller inom ramen för det kommunala ansvarsområdet. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms inte falla inom det kommunala ansvarsområdet. Enligt 
Kommunfullmäktiges arbetsordning (OFS 2013:19) ska ett medborgarförslag avse ämne som hör 
till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings befogenhetsområde. 

Att hyra ut sin bostad är en privat angelägenhet och att från den allmänna sidan (kommunen), 
upprätta en förteckning eller ett register över privatpersoner som hyr ut bostäder med mera, får 
anses inskränka den personliga integriteten. Det finns privata förmedlingstjänster för detta 
ändamål. Privatpersoner kan vid behov vända sig till Hyresnämnden, vilken är den domstol som 
medlar i tvister som rör bostäder och lokaler. 

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med att ta fram en bostadsförsörjningsplan med syfte att 
bedriva en kontinuerlig planering för bostadsförsörjningen och därmed skapa förutsättningar för 
alla i kommunen att leva i goda bostäder samt främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 

Bilaga 

Medborgarförslag nr 10/2015 

I 'i ) 
jc lan Boström 

Kommunfullmäktiges l:e vice ordförande 
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Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Förteckning över privata uthyrare av bostäder 
Beskrivning* 

Önskar att det fanns en förteckning över de privatpersoner som hyr ut 
bostäder ex hus/lägenheter på sin tomt på ett organiserat sätt. 
Privatpersoner som hyr ut sommarstugor och extrahus som finns i deras 
ägor skall finnas registrerade i sin kommun. Hyresgäster ska kunna få och 
lämna referenser på dessa. Oseriösa uthyrare ska inte kunna fortsätta lura 
folk och bostäder som borde vara utdömda av hälsoskäl ska inte hyras ut. 


