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Österåker Tjänsteutlåtande 
2013-04-18 

Kommunkansliet Dnr KS 2012/0493-100 
Fredrik Zethrasus 

Till Kommunstyrelsen 

Svar på motion från Ann-Christine Furustrand (S) -
Marknadsför skidspåren i Österåker 
Ann-Christine Furustrand (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 26 
november 2012 föreslagit att Österåkers kommun ska marknadsföra alla skidspåren i 
kommunen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att informationen om spårens skick och 
tillgänglighet görs löpande på kommunens webbplats. Dessutom används 
kommunens Facebook-sida för att marknadsföra spåren. 

Redogörelse för ärendet 
I motionen föreslås att alla skidspår i Österåker marknadsförs för att underlätta för 
invånare och besökare att hitta till de skidspår som finns preparerade under 
vinterhalvåret. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet har inget att erinra. 

Tidigare beredning 
- Kultur- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2013-04-09, § 29. 
- Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterad 2013-02-28. 
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0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll 
Kultur* och utbildningsnämnden 2013-04-09 12 (27) 

KUN § 29 Dnr 2013/0033-823 

Utdrag: Akt, PS 

Svar på motion - Marknadsför skidspåren i Österåker 

Ärende 
Ann-Christine Furustrand (S) föreslår i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2012-11-26 att 
Österåkers alla längdskridspår marknadsförs. 

Tidigare beredning 
Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteudåtande daterat 2013-02-28 

Elisabeth Gunnars (FP) yrkar bifall till beslutsförlaget innebärande att motionen anses 
besvarad med hänvisning till att det anses att dagens insatser är tillräckliga. 
Klas-Göran Wändesjö (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer propositions på ställda yrkanden och finner att Kultur- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt Elisabeth Gunnars (S) yrkande. 

Votering 
Votering begärs och ska verkställas, Den som bifaller besluttförslaget röstar ja, Den som det ej 
vill röstar nej. 

Votering utfaller enligt bilagd voteringslista med 9 ja-röster och 4 nej-röster. 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att det anses att dagens insatser är tillräckliga. 

Yrkande 

Justerandes signaturer 
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Kultur- och utbildningsförvaltningen 
Björn Moe 

Tjänsteutlåtande 
2/28/2013 
Dnr KUN 2013/0033-823 ( O  

Till Kultur- och utbildningsnämnden 

Svar på motion - Marknadsför skidspåren i Österåker 
Motionen väckt av Ann-Christine Furustrand i Kommunfullmäktige, 2012-11-26 
§0213, Dnr 2012-0493-100 och remitterades till Kultur- och 
utbildningsförvaltningen. 

Förslag till beslut 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen förestå 
Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad. 

Redogörelse för ärendet 
Längdskidåkning är en mycket uppskattad motions- och rekreationsform i Österåker. 
Det bör anses vara en motionsform som ska ges goda förutsättningar i kommunen då 
den ur ett användarperspektiv är en lättillgänglig och relativt billig motionsform som 
kan utövas av många. 
Domaruddens spårsystem är kommunens huvudanläggning för längdskidåkning. 
Som komplement dras efter överenskommelse med markägare även spår på andra 
ställen. Österåkers golfklubb upplåter sitt område till längdspår som sköts av 
kommunen. Vidare anläggs spår i Hacksta friluftsområde och vid Röllingby backar. 

Förvaltningens slutsatser 
Information om spårens skick och tillgänglighet görs löpande på kommunens 
webbplats. Informationen är mycket precis och daterad, för att den som vill ha 
information om aktuell spårkvalitet ska veta när spåren senast är preparerade. 
Det är en mycket välbesökt webbsida som uppdateras flera gånger per vecka. För att 
underlätta finns en länkknapp på förstasidan som leder besökaren in till 
informationssidan. Dessutom används kommunens Facebook-sida för att 
marknadsföra skidspåren. Förvaltningen anser att dagens insatser är tillräckliga. 

Beslut bör delges 
Produktionsstyrelsen 

BjornTVloe 
Förvaltningschef 
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Ö S Ä E B S  KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

2012 -II- 22 
Motion till Österåkers kommunfullmäktige D.nn 
2012-11-19 

Marknadsför skidspåren i Österåker 

När vinterhalvåret och sportlov bjuder på snö ökar den s k "  laggtrenden". Så har det varit de 
senaste två åren runt om i hela Stockholm och Stockliolms län. När snön faller ordnas 
längdskidspår både i elljusspår och på golfbanor. Sällan behöver någon åka så långt, men inte 
alla vet var i Österåker det är möjligt att finna dessa fina skidspår att glida fram i. 

Att det finns fina möjligheter att åka längdskidåkning i vår vackra skärgårdskommun är också 
ett bra sätt, att positivt visa upp vår vackra skärgårdskommun. 

Förslår därför 

att Österåkers alla längdskidspår marknadsförs 

Fnr  Hen snr. inlHemnkratiska crrunnen 

nn-Christine Furustrand (S) 


